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1നാ0ംരാഹണം 
ന്ത്യോഖര്പാത്രിയക്കിസു സിം 

സനത്തില് നി. ൮.ദി.മ. ശ്രീ 
മാറാന് മോര് . ഇഗ്നാത്തിയോസ് 

“യാക്കോബ്തൃതീയന് സ്ഥാഥാരോ 
ഹണം ചെയ്തുതിന്െറ ചടങ്ങുകള് 
ണിര്വഹിക്കപ്പെട്ടതു് ഇക്കഴിഞ്ഞ 
ഞായറാഴ്ച (ഒക്നോബര് 227-ാം തീയ 
തി) ആയിരുന്നു. തിരുമേനിക്കു സര് 

വവ ദജയങ്ങളും ഭാവുകങ്ങളും ഞങ്ങ 

ള് രേരുന്നു. മലങ്കരസറിയാനിസഭ 
യുടെ കഴിഞ്ഞ അമ്പതുകൊല്ലത്തെ 
ച്ചരിത്രം ഗിരാശകളുടെയും പ്രതിക്ഷ 
കളുടെയും ഇടകലന്നുള്ള സംഭവഗ 
തിയാണ്. അബ്ബദേദുമിശിഹാപാത്രി 
യക്കീസ്യബാവാ, അബ്ദള്ളാപാത്രി 
യക്കിീസൃ്ബാവാ, ഏലിയാസ്പാ 
ത്രിയക്ക സൃബാവ, അപ്രേം പാത്രി 
യക്രിസൃയബാവ എന്നി തിരുമേനി 
രുടെ അന്ത്യോഖ്യന് ഭരണകാല 

മാണു് കഴിഞ്ഞ അമ്പതു കൊല്ല 

ത്തെ ചരിത്രത്തില് ഉള്പ്പെട്ടനില് 
ക്കുന്നതു”. ഓരോ പുതിയ സിംഹാസ 
ഓാരോഫണം നടക്കുമ്പോള് പുതി 
യ പ്രതിക്ഷകളും, പ്രത്യാശകളും സ 

 മുദായമദ്ധൃത്തില് ഉദയം ച്ചെയ്യാറു 

ണ്ട്. പൃതിയ ആരംഭങ്ങള് എപ്പോ 
ഇം അങ്ങധെയുള്ളു ദിവാസ്വപ്പങ്ങ 

൪ എല്ലാവരുടെയും മനോമണ്ഡല 
 അ്ങളില് അങ്കരിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. എ 

ഞാല് ഏതാനും ദിവസങ്ങളും മാസ 

യം 

പുത്രിയെ തന്നെയ്യം 

[4 
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ങ്ങളും ആണ്ടുകളും കടന്നു പോകാന് 
അനുവദിക്കുന്നതോടുകൂടി യാഥാത്ഥ്യ 
ങ്ങളുടെ പരുപരുത്ത അനുഭവങ്ങള് 
മറെറാരുവഴിക്കു ചരിത്രഗതിയെ 

തിരിച്ചുവിട്ടന്നു. “൮൬൦ 1൭ 
൪൦൨൨൩1൩൧" എന്നു ഇംഗ്ലിഷി 
ല് ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ടു്. സൃവ്ര 
സിദ്ധമായ ഒരു ചരിത്രം ആ അല 
കാരസാഹിത്യത്തിന്െറ പിന്നിലു 
ള്ളതു” രസാധഹമാണു്. ഫ്രരിജിയാ 
രാജാവായ ഗോര്ഡിയസ് വളരെ 
സ് കുരുക്കുകളുള്ളു ഒരു കെട്ട് 

ിമ്മിച്ചു അതഴിക്കുന്നവക്ക സമ്മോ 
നങ്ങളും പാരിതോഷികങ്ങളും; സ്വ 

വാഗ്ദൂണംചെ 
ചെയ്തു. ശ്രമിച്ചതിന്െറശേഷം പ 
രാജയം വരിക്കുന്നവര വാളിനിര 
യാകണമെന്നുമാഃ ണു ) വ്യവസ്ഥ. 

പല പ്രസിദ്ധ രാജകുമാരദ്മാ % ഈ 
പ്രയത്തത്തില് കാലധമ്മം പ്രാപി 
ച്ച. അലക്ലാന്ഡര്രാജാവു ആണു് 
അവസാനമായി ഈ കുരുക്കിനെ 
നേരിട്ടതു”. കുറച്ചൊക്കെ പരിശ്രമം 
ഇടത്തിയിട്ട് യാതൊരു പോംവഴി 
യയമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോള് ധം 
മൂര്ച്ചയേറിയ തനെറ വാള്ളെട്ടത്തു”് 

കുരുക്കുകെട്ടിന് നട്ടവൈെ അമത്തി. 
കുരുക്കു രണ്ടായി പിളന്നുമാറി. കെ 
ട്ടം നിഷ്പ്രയാസം അഴിഞ്ഞു. അ 
ദദേഹമങ്ങമെയാണ് കെട്ടഴിച്ചതു”. 

ഇതുപോലെ ഒരു പ്രയോഗംനടത്താ 
നുള്ള കഴിവാണു” പ: പാത്രിയക്കി 
സൃതിരുമേണി പ്രകടിപ്പിക്കണമെ 
ന്ന് മലങ്കരസമുദായം ആഗ്രഹിക്കു 

ന്നത്. സ്ൃയറിയാനിസഭയുടെ കുരു 

ക്കഴിക്കുവാന് ഉള്ള പല പരിശ്രമ 
ങ്ങളും ബൃദ്ധിമാന്മാരെന്നും, പ്രാപ്പ 

രെന്നും, നല്ലവരെന്നും അറിയപ്പെട്ടി 
രുന്ന അമധേകം മഹത്തുക്കള് ഗട 
ത്തിയിട്ടണ്ടു. ഓരോ പരിശ്രമവും 
കഴിയുമ്പോള് ഒരു കുരുക്കുകൂുടെ വ൪ 
ദ്ധിക്കുകയാണ്ട്. ആര്ച്ഛ്ബിഷപ്പു് 
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പം ഷ് ന്ന്ണ്ന്ന്സ് 

തിരു മേനിയെ റീത്തില് 

കേള്ക്കാത്ത ദിവസമില്ല. 

ലക്കം 4. 

മാര് ഈവാനിയോസ് ഒരു മാ൪ 

ഗും കണ്ടുപിടിച്ചു. റിത്തു്പ്ര സ്ഥാ 

നം. അതുണ്ടാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന: 

കുരുക്കിനു കയ്യും കണക്കുമില്ല. പത്തു, 
പതിനായിരം പേരോളം പല ആ 
ണ്ടദുകളായി ആ മാര്ഗ്ഗത്തില് കൂടെ:- 

രക്ഷപ്പെടാ൯ു ശ്രമിച്ചതിനന്െറ ഫല 

മായി ഇന്നതു സമുദായത്തിന് ഇ 

തൃശല്യമായ ഒരു പ്രബ്ലദലടകമാ: 
യി വളരുകയാണ്. ഇന്നാരു് റിത്തി 

ഇന്ന 
ചേക്കാന് 

ഇന്ന അച്ചന് ദിവസവും സന്ദര്ശ: 

നം നടത്തുന്നു, എന്നിങ്ങനെയുള്ള 
കിംവദന്തികളും ന ന്ണങ്ങ്ടം: 

ലം മുമ്പു് 
മാർ ഈവാനിയോസ് നിന്ന കക്ഷി” 
യില്ത്വെട്ട മെത്രാന്മാരെയും പരോ: 

ഹിതന്മാരെയും പററി മാത്രമെ 
ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ . 
അന്നു് പാത്രിയക്കിസ്പക്ഷക്കാര 
റിത്തുപ്രസ്ഥായം കാതോലിക്കാക 
ക്ഷിന്ത്കു നേരിട്ട ഒരു ബലഹിനത 
യം, കുറവൃയമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു 

പരിഫസിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ 
ആപ്ത” അവരെയും മേരിടൂകയാ 

ണു്. പുരോഹിതന്മാരും ജനങ്ങളും 

ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് റീിത്തിലോട്ട മാ 
റിത്തുടങ്ങി. ആ ഭാഗത്തെ ഒരു തി 

രുമേയിയുടെ പേരും റിത്തുകിംവദ 
ന്തികളില്പ്പെട്ട സംസാരവിഷയമാ 
യിട്ടണ്ടത്രെ, ഇങ്ങനെ കേള്ക്കു 

മ്പോള് രണ്ടുപക്ഷത്തെയും സ്ഥിര 
വിശ്വാസികളട്ടെ ഒരു പോക്കാണ് 

ഏററവും മമ്മഭേദകമായിട്ടള്ളതു”. 
“പോട്ടെ, ഈ കള്ളന്മാരൊക്കെ ച 
ക്രത്തിനും, പ്രലോഭനങ്ങള്ക്കും വ. 
ശംവദരായി സമുദായം വിററുതി 

ന്നുന്ന ദ്രോഹികള്! മൂന്നു വിധവ 

മാരുണ്ടായാലും സമുദായം നിലയി 
ല്ക്കും. സാഖ്യയാണോ കായ്യം. യ 
ഥാത്ഥവിശ്വാസമുള്ളവര് യാലു. 

ലേയ്ക്ക് പോകാന്പോകുന്നു, 



“പേര് മതി. കത്താവയ പന്ത്രണ്ടു ശി 
വ്ൃന്മാരെ മാത്രമല്ലെ തെരഞ്ഞെട്ട 
ത്തതു”?"" ഈ വിധത്തില് പോകും 

അവരുടെ ആത്മസമാധാഴത്തിനു 

കള “ പതംപറച്ചിലലുകള്”'. ഇവ പ 
റയുമ്പോള് തന്നെ നിരാശയുടെ 

അഗ്നി ഹൃദയത്തില് സ്ിറഞ്ഞു പുക 
യുന്നുമുണ്ടുട്. എന്താണു” രക്ഷാമാര്ഗ്ഗം 
എന്നറിയാതെയമ്മു വിര്പ്പമുട്ടലുക 

'ള്ശ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോകുന്നുവെ 

ന്നെയ്യള്ള. എന്നാല് രക്ഷാമാര്ഗ്ഗമു 
ണ്ട്. സഭയില് സമാധാനമുണ്ടാക 
ണം. സ്വതന്ത്രമായ വികസനത്തി 

നും പ്രവത്തനങ്ങള്ക്കും സാകയ്യമു 
ഒ ഭരണഘടനയുണ്ടാകണം. മേല്ല 

ക്കാര് മുതല് അയ്മേധി വരെ 
ആ ഘടനയെ അനുസരിക്കണം. 

മേല്ലട്ടക്കാര നിര്ദ്ദിഷ്ഠ വ്യവസ്ഥക 
കൂനുസരിച്ചു പ്രവത്തിക്കുന്നതു കണ്ടു 
വേണം പുരോഫിതന് അതു പഠി 
ക്കാന്, പുരോഹിതന് വ്ൃയവസ്ഥാപി 
തമായി പ്രലഖത്തിക്കുന്നതുകണ്ടു് ആ 
യ് മേനി പഠിക്കണം. നിയമത്തിനു 
“മേലായ തോന്ത്യാസമല്ല യഥാത്ഥ 
അധികാരമെന്നോ അവകാശമെ 

ന്നോ ഓരോ അംശവും ധരിക്കുണം. 
ആ സ്വഭാവം വളത്താന്൯ ഇടവക 
കളിലും, കേന്ദ്രത്തിലും മന:പൂര്വ്വമാ 
യ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. സേവനകാ 
രൃങ്ങളില് സഭയുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്ര 
.കരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു 
കൂടുവാന് സഭയുടെ “ഗോരഡിയന് 
കുരുക്കു” ദുഅഴിക്കുവാന് പാത്രിയക്കി 

“സ്യബാവാ തിരുമേനി വാളുതന്നെ 
എടുത്തു കെട്ട കണ്ടിക്കണം. എന്താ 
അര് ആ പ്രയോഗം.മലങ്കരെ കാനോ 
നികമായ കാതോലിക്കാസ്ഥാപനം 
ഉണ്ടാകണംം ഉള്ള കാതോലിക്കാ 

സ്ഥാപനം തിരുമേനിയുടെ ഒരു മു 
ന്ശാമി നല്കിയതാണ്. അതിമെ 
സ്വികരിക്കുവാനുള്ളള മാര്ഗ്ഗതടസ്സു 
ങ്ങള് ഉള്ളത് തട്ടിമാററണം. കാ 
“തോലിക്കാസ്ഥാപഠം മാത്രം ഇവി 
“ടത്തെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കു പരിഹാര 
മാകയില്ല. അങ്ങിനെയാണെങ്കില് 
പത്തുണാല്പതു കൊല്ലമായി ഇവിടെ 
നിലനിന്നു കാതോലിക്കാസ്ഥാപനം 

സഭയുടെ പ്രശ്ഠണങ്ങള്ക്കു പരിഹാ 

രമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. സഭ മുഴുവ൯ 

ആ സ്ഥാപഠം സ്വികരിക്കാതെ ആ 
സ്ഥാപനത്തിന്െറ നിര്ബാധമായ 
പ്രവത്തനം സാദ്ധ്യമല്ലെന്നുക്ള പാ 
ഗം ആണു് നാം പഠിക്കേണ്ടതു”. 
അതുകൊണ്ടു” സമാധാനം ഉണ്ടാക്കു 

ന്നതാണത്യാവശ്യം. മലങ്കരസഭാ 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്െറ ൧രിഹ്നമായ 

ച 

കാതോലിക്കാ സ്ഥാപനം പ്രവത്തന 
കഷമമാകണമെങ്കില് സമാധാനം 
ഉണ്ടായെതിരു. പാത്രിയക്കിസ്യക 

ക്ഷിക്കോ, കാതോലിക്കാ കക്ഷി 

ക്കോ, ഈ ഭിന്നത നിലനിത്തിക്കൊ 
ണ്ട് ഒരു സമുദായമെന്നനിലയില് 
കായ്യമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാ 

ന് കഴിയുകയില്ലെന്നുക്ള, പച്ചപ്പര 
മാത്ഥം നാം താന്നു സമ്മതിക്കാത്ത 

താണ് അശ്ഭുതമായി തോന്നുന്നതു് . 
ഒരു ഇടവകയിലും ശിക്ഷണമൊ.ം 
കായ്യക്ഷമമായ പ്രവത്തനമൊ സാ 
ദ്ഥൃമല്ല. നിര്ബന്ധിച്ചുപോയെങ്കി 
ല് കക്ഷിമാറി, സഭ മാറി, ഈ ദൂര് 
വഹമായ സ്ഥിതി മാററുയാനുള്ളു 
നിഷ്പക്ഷമായ നയതന്ത്രജ്ഞതയ്ും 
ദ്ൈവാധിനവും പ: പാത്രിയക്കീ 
സൃബാവാ തിരുമേനിക്കുണ്ടാകട്ടെ 
എന്നു പ്രാത്ഥിച്ചു കൊണ്ടു് തിലമേ 
നിക്കു വിണ്ടും ഭാവുകങ്ങള് നേന്നു 
കൊളളുന്നു. 

വെളിച്ചാവീശ്ുന്ന 
വെള്ളിരശ്മി 

കേന്ദ്ര ഡപൃട്ടിമന്ത്രി ശ്രീ ഏ. 
എം. തോമ്മസ് മബര്കാട്ട് സെ 
൯൨൮മേരിസ് ആശുപത്രിയിലെ 
എക്സറെ പ്ലാന്റും മിഖാദയല് മാര് 
ദീവന്നാസ്യോസ് വാര്ഡ്യം ഉല്' 
ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടു” പ്രസ്താവി 
ച്ചത്, ഈ സ്ഥാപനം സഭാന്തരി 
ക്ഷത്തില് വെളിച്ചം വിശ്ുുനനഒരു 
വെള്ളിരശ്മിയാണെന്നാണട്. ഇരു 
ളടഞ്ഞ സഭാന്തരീക്ഷത്തില് അങ്ങു 
മിങ്ങും ചില വ്വെള്ളിനക്ഷത്രങ്ങള് 
പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്. വ്ൃക്തികളായും 
ഇടവകയായും ചില നല്ല കായ്യങ്ങള് 
ചെയ്യുവാന് സാധിക്കുന്നതു” സഭയു 
ടെ ഇഃപപ്പാഴത്തെ ശോഭനാവസ്ഥയു 
ടെ ഫലമാണെന്നു ആരും തെററി 

ദ്ധരിക്കയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 
സഭയുടെ കേട്ടപാട്ടകള് അവ്യയവ 
സ്ഥിതമായിട്ടപോലും നല്ല കായ്യ 
ങ്ങള് നടത്തുവാന് ദൈവം ചിലരെ 

പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും, അനുഗ്രഹി 
ക്കുന്നുവെന്നുമെ അതിനത്ഥമുള്ളു. 
ഈ “മുടിഞ്ഞ സഭയിലൊന്നും നട 
പ്പില്ലെന്നു'" ശഠിച്ചുകൊണ്ട് സഭ 

വിട്ടോടുന്നവര് ഇങ്ങനെ ചില നല്ല 
കായ്യങ്ങള് നടക്കുന്നതു കാണണം. 
മ ണര്കാട്ടപള്ളിക്കു നല്ല വരുമാന 

മുണ്ടു”, സ്വത്തുമുണ്ട്. എന്നാല് അവ 
ഫൈസ്റ്റൂള് നടത്താനും, ആശുപത്രി 

നടത്താം മാറും ഉപയോഗിക്കാന് 

വേണ്ട വിവേകമുള്ള ന്േനേതൃത്വവും 

ശിക്ഷണവും മണര്൪കാട്ട് പുളി 
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മൂര്ത്തേമ്മാരേഖകം 
1600൯ മുന്പു” 

സര്, 

ക്രിസ്താബ്ദം 1993 മൃുതല് 1517യ 

രെയ്യള്ള മാരക്കൊപ്പോലൊം മരി 

ഞ്ഞോലിമെത്രാന്൯, ബാര്ബോസാ, 
ദിയോഫോ (എന്ന രണ്ടു പറങ്കി 

കൾ) എന്നീ നാലുപേര് രേഖപ്പെട്ട 
ത്തിയിരിക്കുന്നതു്ം മയിലാപ്പൂരുള് 
പ്പെട്ട ചോഴമണ്ഡലത്തെ (മാബാരി 

ലെ) മാര്ത്തോമ്മാ ഒരു പായവേട 
ന്െറ അമ്പുകൊണ്ട്, അഥവാ 
മററു പ്രകാരത്തില്, യദുഛയാ, 

(രക്തസാക്ഷിയല്ലാതെ) മരിപ്പാനിട 
യായവനായിരുന്നു എന്നാണു. 

1293.---1517 എന്ന അക്കാലത്തോം 
അതിനുമുന്പോ, പിന്നെ 500 വ 
രെയോ ഉള്ള ലത്തിന്, ഗ്രീക്കു, സ്ൃറി 
യാനി, പേര്ഷ്യന്, ചിനം, ഇന് 
ഡ്ൃയന് മുതലായ രേഖകളില് ആ 
ചോഴമണ്ഡല (മാബാര്൪) മാ൪ത്തോ 
മ്ലായോ അപ്പോസ്സോലനായിരുന്ന 
മാര്ത്തോമ്മാസഹദയോ തെന്നു 
ഡ്ൃയിലെ എസ്പ്യാന്െറ ശൂല 
രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചു എന്നു 
റഞ്ഞിട്ടണ്ടോ? ] 

ഏതാണ്ടത്തെ ഏതുരേഖയില് ; 
നനു” സഭാചരിത്രവാദശ്ധയാര് ചര 
ച്ചുവിക്കിലിയില് പറയണമെന്ന 
പേക്ഷ. ലത്തിനിലൊ സുറിയായി 
യിലൊ ഉള്ള ദുക്രാനാ പ്രാത്ഥനക 

ളില് അങ്ങനെ എസ്പ്പാ.--ശ്ശൂല-- 
രക്തസാക്ഷിത്വമുണ്ടോ? അവ ഏ 
താണ്ടുകളിലുണ്ടാക്കിയ പ്രാത്ഥന 
കളാകുന്നു? 

കെ. ജോസഫ് 

ചെങ്ങന്തൃര് 

ററി, 

ക്കാര് പ്രദര് ശിപ്പിക്കുന്നതില് അവ 
രെ ഫര്ദദൂമയി അനുമോദിക്കുന്നു. 
പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതും, റിസിവരുടെ 

കയ്ക്കില് ഏല്ലിച്ചിരാക്കുന്നതുമായ പ 
ളളിക്കാര മണര്കാട്ട് പള്ളിയുടെ” 
മാതൃകാപരമായ പ്രവത്തനങ്ങളെ 

അനുകരിക്കുവാന് പ്രപേരകമാകുമെ 

ങ്കില് സമുദായത്തിനു” മുഴുവന് അ 

നുഗ്രഹമായിത്തിരാനുള്ളു ഒരു പ്രവ 
ത്തനപദ്ധതിയാണെന്നുള്ളതു കൂടെ. 

ഞങ്ങള്ക്കു ആഹ് ളാദകരമായിര॥' 

ക്കുന്നു. 
യം 

ചര്ച്ചുവീക്കിലൻ 



റം ച 

രണ്ടുസ്നേഹിതന്മാ൪ 

അല്ല്്യായാ 95 

തടവിലാക്കപ്പെട്ട തരുണ 
എം. കുയ്യ൯ 

പിറേറന്നു നേരം പുലന്നു. 

തനെ സഹോദരിയായ മറിയഴയു 

ടെ ഗുഹത്തിരുവച്ചു" സ്പായാഹ്ന 
ത്തില്, മൂപ്പന്മാരുടെ ഒരു യോഗം 

നടത്തുന്നതിന് അടിയന്തിരമായ 

ഏറപ്പാട്ട കള് ബര്ന്നബാസ് നട 
ത്തി. വിഷാദമൂകമായ ഒരന്തരി 

ക്ഷം. 
ലൂക്കോസും പ്രോബസ്ും തലേ 

ദിവസം രോഗികളെ ശുശ്രംഷിച്ച 

സ്ഥലത്തുതന്നെ ജോലിതുടന്നു. രോ 
ഗികള് ധാരാളമായി വന്നുകൊ 
ണ്ടിരുന്നു. ഉച്ചതിരിഞ്ഞതോടെ 
മര്ക്കോസ് ഓടിക്കിരുച്ച് അവരു 
ടെ സമിപമെത്തി. കിതപ്പോടുകൂടെ 
ത്തന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരുവി 

ധത്തില് ഇപ്രകാരം പാഞ്ഞൊപ്പി 
. “ഫേ രോദാവുപത്രോസിനേയയം 

തെക്ളായേയും അറസ്റ്റ,ചെയ്തു. പ 
ട്ടാളക്കാര് “അവരെ പിടിച്ചുകൊ 

ണ്ടപോയി.”” 

ലുക്കോസിനന്െറ കൈയ്യിലിരുന്ന 
സ്ഡ്കുതോസ്ക്ോപ്പ താഴെവിണു. ആ 
യുവാവ് സ്തംഭിതഗാത്രനായി നി 
നുപോയി. പത്രോസിന്െറ അറ 

സ്റ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും നടന്നേക്കുമെ 
ന്നു പ്രതിക്ഷിച്ചി രുന്നതാണു്്. 
പക്ഷെ, തെക്്ളായയുടെ കാര്യം! 
അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അതിനെ 
തുകായ്യം? ഈവാത്ത വാസ്ത്റവമാ 
യിരിക്കുമോ? അയ്യോ! കഷ്ടം! കഴി 
ഞ്ഞ രാത്രി അവള് എത്ര നിര്ബന്ധ 
മായി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്, അവി 

ടം വിട്ടപോകാമെന്നു”! എന്തിനു് 
ആ, പൌലുസിന്െറ വാക്കു കേള് 
ക്കാന് പോയി? ഇനിയെന്തുചെയ്യ 

ന്നു? കഷ്യം! കഷ്ടം! അതിരാഖിലെ 
ഒരു വണ്ടിപിടി സ്ഥലംവിട്ടെ 
ങ്കില് മതിയായിരുന്നു. ഇനിയി 
പ്പോള് പറഞ്ഞിട്ടെന്തു പ്രയോജ 

ഓം? ആകപ്പാടെ. ഖലിയ മാരണ 
മായിത്തിന്നല്ലോ. ലൃക്കോസ് വി 

റങ്ങലിച്ചു നിന്നുപോയി. 

““എങ്ങമെയാണതു സംഭവിക്കു 
തു്??” പ്രോബമ് മെരക്കി. 

മദക്കാസിനു ശ്വാസം മേരേ 

ഖിണട: “പത്രോസ് തെരുവില് 

മിന്നു പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. 

മവംബര് 3 

തെക്ളായ്യം ഞാനും സ്ഥലത്തുണ്ട് 

പെട്ടെന്നു പട്ടാളക്കാര വന്ന് പ 

ത്രോസിനേയം തെക്ളായേയം അ 
മ റസ്റ്റ,ചെയ്ത 

““തെക്ളായെ എന്തിനാണ് അ 

റസ്റ്റ്രചെയ്തതു?”* ലൃക്കോസിനു് 
സംസാരശക്തി വീണ്ടുകിട്ടി. 

“പട്ടാളക്കാർ യാതൊരു കാരണ 
വും പറഞ്ഞില്ല. പെണ്കുട്ടിയേ 
യം ഇവിടെവച്ചു ശംണ്ടുകട്ടിയതു 

നന്നായിഒയന്നു”് ഒരു പട്ടാളക്കാര൯ 
പറയുന്നതു കേട്ട. അവര തെക്ളാ 
യെകൂടി പിടിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചിരു 

ന്നുവെന്ന് അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു 
ണ്ട്. അയ്യോ! അവര് പത്രോസി 

നെ കൊല്ലം, തെക്ളായേയും. 
നാം എന്തുചെയ്യും?" മക്കോസ് യി 
ലവിളിക്കാന് തുടങ്ങി. 

ലൃക്കോസിന്െറ മനസ്സിലും 
അതേ ചോദ്യം ഉയന്നുനിന്നിരുന്നു. 
തെക്ളായുടെ കായ്യം പത്രോസി 

നേറതിനേക്കാള് പരുങ്ങലിലാണു്”. 
കഴി ഞ്ഞരാത്രിയില്. ഫേരോദാവി 
ല്കണ്ട കാമലോലുപത്വം ആയ്ുവാ 
വയ് അനുസ്തരിച്ചു. പെട്ടെന്നൊരു 
ഞെട്ടല്. ““ഹാ! ദൈവമേ!” ല 
ക്കോസ് ആക്രോശിച്ചു. 

“അവരെ രക്ഷിക്കണമെങ്കില് 
വല്ല അത്ഭുതവും നടക്കണം”? 
മഷ്ദെസ് പറഞ്ഞു. ““പക്ഷേ, അ 
ത്ഭുതം! അത്ഭുതങ്ങള് 

കുമോ?” 
അന്നു വീട്ടില് കൂടിയതു” ശോക 

ത്തിനെറ ണബീര്ച്ചുഴിയില് കറങ്ങി 
ത്തിരിയുന്ന ഏതാനും വ്യക്തികള 
ടെ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. എല്ലാ 
വരും അന്തംവിട്ട തരിച്ചിരുന്നുപോ 
യി, എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു 
ആക്കുമാക്കും രൂപമില്ല. പരലൃസി 
നും വലിയ ലക്കില്ലെന്നു തോന്നി. 
““അവരെ മോച്ചിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് 
യമുക്ക് ദൈവത്തോട്ട പ്രാര്ത്ഥി 
പ അതാണൊരൊററ മാള്ഗ്ഗം”' 
“അവരെ അറസ്റ്റംചെയ്യണമെ 

ന്നുള്ളതു് ദൈവോദ്ദേശമായിരുവെ 
ന്നാണോ വിശ്വാസം?” പ്രോബസ് 
ചോദിച്ചു. 

““ദൈവോദ്ദേശം അങ്ങധെയായി 

[ 

അവരുടെ ചിന്താഗതി. 

ഉണ്ടാ , 

വ് പാലയസിനെവ 

ദുഡ്ധമായ॥ 

രുന്നിരിക്കണം. 

സ്വരം പതിവുപോലെ 

രുന്നില്ല. 

“പിന്നെ, എന്തിന്ന് ദൈവ 

ത്തോട്ട് അവരെ രോചിപ്പിക്കാനു 
പേക്ഷിക്കണം?” പ്രോബസിനെറ 
ഭാവം രൂക്ഷമായി. 

ഒരു നിമിഷനേരത്തേക്കു അവി 

ടം നിശ്ചലനിശ്ശൂബ്ദതധഖ്യാപിച്ചു. 

അനന്തരം പാലുയസിനെറ സ്വരം പൃ 
റത്തുവന്നു. പാരുഷ്യമോ കോപാ 
വേശധോ പുരളാതെ, ശാന്തമായ 
സ്വരം. “പ്രോ സേ! ദൈവഹി 
തത്തിന്െറ മാതൃകമയ സശേയിക്കു 

ത്തക്കവണ്ണും നിന്െൌെ വിശ്വാസം 
ഇത്രയധികം ബാലിശമായിപ്പോ 

യോ? അറസ്റ്റ് ചെയ്തശേഷം, അവ 

രെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് മോചി 
പ്പികംവാനസുവദിക്കുക, രാജാവു ബ 

ന്ധ നസ്ഥനാക്കിയവരെ മോചപ്പി 

ക്കാന് തനിക്കു കഴിവുണ്ടെന്നു ബഹു 
ജനങ്ങള്ക്കു തെളിയിച്ചുകൊടുക്കാ 
നുള്ള ദൈവഹിതമാണെന്നു വര 
രുതോ?”* 

പ്രോബസ്പ് അക്ഷമനായി. “ലൂ 
ക്കോസേ! വെളിയിലേക്കു വരത്രു;”” 
അവരിരുവരും മുറിക്കു പുറത്തു കട 

“ലുക്കോസേ! അവിടെയിരുന്നിട്ട 
യാതൊന്നും സാധിക്കാന് പോകുന്ന! 
ല്ല. നനഞ്ഞിഴഞ്ഞ രീതിയിലാണു 

ദൈവം 

നോക്കിക്കൊള്ളമത്രെ! എന്നാല്.. 
പിന്നെ, കൈയ്യം കെട്ടി കയറിയി 

. രന്നാല് മതിയല്ലൊ! എന്െറ അഭി 
പ്രായത്തില്, തന്നത്താന് എന്തെ 
ങ്കില്യം പ്രവത്തിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന 
വനെ മാത്രമേ ദൈവം സഹായി 

ക്കു. വരൂ.  ബമുക്കെന്തെങ്കിലം വ 
ഥി ലയ കണ്ടപിടിക്കു 
ച; 

“എന്തു ചെയ്യാനാണു? ഒരു മാ 
ര്ഗ്ഗവും തുറന്നു കാണുന്നില്ല. യാ. 

തൊരുപായവും തോന്നുന്നുമില്ല.” 

“കൈക്കുലി കൊടുത്തു കായ്യം: 
സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് അതി 

നും ഞാന് തയാര് ആസ് 

ക്ലിപ്പിയസ ദേവാലയത്തില്ഠണിന്നു: 
ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടുപോന്ന മരതകക്കല്ലു 

എന്റെറ പക്കലുണ്ട്! ഇക്കാലത്തു 

കൈക്കൂലി കൊട്ടത്താല് ഒരുമാതിരി 
ഉദ്യോഗ സ്ഥന്മാരെയൊക്കെവശത്താ 
ക്കാന് പ്രയാസമില്ല.” 

മക്കോസ് ഈ സമയത്തു പുറത്തു. 
കടന്നു വന്നു. “വല്ല ഉപായവും 
തോന്നുന്നുണ്ടോ?” ആ ചെറുപ്പക്കാ. 

[പി 



്് ് രശു ക്തി 

അന് ഉല്ക്കണ്ണനിറഞ്ഞ സ്വരത്തില് 
“ചാദിച്ചു. 

ലൂക്കോസ്, നിരാശയായി, തല 
കലക്കി. 

മക്കോസ് ശോകാത്തനായി കേ 
ണ. “അല്ലെങ്കിലും ഞാന് ഏ 
രപ്പെടടന്നതൊന്നും മേരെ ചൊവ്വേ 
അടക്കാറില്ല. ഞാന് പറഞ്ഞുപ 
റഞ്ഞു, പത്രോസിമെക്കൊണ്ടു സ 
മ്മതിപ്പിച്ചതാണു്, നാളെ ഇവിടം 
വിട്ട യോപ്പ്പായിലേയ്ത്കു പോകാന്. 
അപ്പോഴേയ്ക്കും കാലക്കേട്ട വരുന്നതു 
കണ്ടില്ലേ! ഇന്നുതന്നെ അറസ്റ്റ്” 
ചെയ്യണമെന്ന്! നാളെ നേരം വെ 
.ളത്തിരുന്നെങ്കില്, ഞങ്ങളെ ഈ 
പട്ടണത്തിലെങ്ങും കണികാണുകയി 
ച്ലായിരുന്നു!”? 

" യോപ്പ്ായിലേയ്ക്കൊ? കൊള്ളാം, 
“൭ പട്ടണവും ഫ്േരോദാഖിന്െറ 
ഭരണത്തിന് കീഴിലാണെന്നു മറന്നു 
പോയൊ? ആകട്ടെ. എന്തിനാണു 
ഏയാപ്പ്പായിലേക്കു പോകുന്നതു??? 

“അവിടെ ചെന്നു പ്രസംഗിക്ക 
ണമെന്നു കാണിച്ചു കൊന്നെല്യോ 
സിനെറ ഒരെഗ്ത്തു വന്നിരുന്നു.”? 

ലൃക്കോസിന്െറ മനസ്സില് നേരി 
യ ഒരാശയ്യടെ തിനാളം മിന്നി. 
“വല്ല സഹായവും നല്കാന് കൊ 
ര്ന്നെല്യോസി നു കഴിയുമായിരിക്കും. 

. അദ്ദേഹത്തെ പട്ടാളക്കാക്ക വലിയ 
_“ഇഷ്ടമാണ്ട്.മാത്രമല്ലം കൊന്നെല്യോ 
_ സിന്, ഇററാലിയന് സൈന്യസം 
ഘാഴ്ഥമെറ്റ നിലയില്, റോമാപ 
ക്കി വലിയ സ്വാധീ 

“അദ്ദേ ന്യ സാ 
ധിക്കും?? മക്കോസ് സംശയിച്ചു. 

“ഫോേരോദാരാജാവു് ഏതാനും 
ദിവസത്തിയകം കൈസ്റയ്യയയിലേക്കു 
പോകും. മടങ്ങിവരുന്നതിനുകം രാ 
ജാവ എന്തെങ്കിലും ടു 
ന്നു തോന്നുന്നില്ല.” . , 

“എന്താ, . ഇത്ര നിശ്ചയം?” 

ഭപ്രാബസ് തെരക്കി. 
ലൂക്കോസ് തന്െറ അഭിപ്രായം 

വിശദികരിച്ചു. “ജനങ്ങള്ക്കു മു 
വന് ഒരു ദുഷ്യാന്തമായി പത്രോ 
സിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായിരിക്കും 

“ഫേരോദാവു ഉദ്ദേശിക്കുക, സന്ന 
്ദീംസംഘത്തെക്കൊണ്ടു വിചാരണ 
ഇടത്തിച്ചു, കല്ലെ രിഞ്ഞുകൊല്ലുന്ന 
തിനാ കൃശിക്കുന്നതിനൊ ആയിരി 
ക്കം പദ്ധതി. അങ്ങനെ ചെയ്യക 
ഴിഞ്ഞാല്, യേശു അനുയായികളെ 
രക്ഷിക്കാന് കഴ വില്ലാത്തവനാണെ 
ന ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന് 

ി 

പ്രയാസസമില്ലല്ലൊ. രാജാവു സ്ഥലം 
വിട്ടകഴിയുമ്പോള്, കൊര്ന്നെല്യോ 

സിഒന്റ സഹായത്തോടെ പത്രോ 
സിനെ വിമോചിപ്പിക്കായാവംമൊ 
എന്നാണാലോചിക്കേണ്ടതു”"” 

“അതു യുക്തിപൂവ്ൃവമാണെന്നു 
തോന്നുന്നു. എന്നാല്, തെക്ലായയടെ 
കായ്യ്യമോ??” 

*“ഞാന് ഇപ്പോള്ത്തന്നെ രാജു 
കൊട്ടാരത്തില് പോയി അതു ക 

ണ്ടു പിടിക്കാന് ശ്രമിക്കാം.” 
അതു വെറുതെയാണെന്ന് അവ 

ക്കെല്ലാം തോന്നി. പക്ഷെ, മറെറാ 
രു പരിപാടിയുട്ടെ അഭാവത്തില്, 
ആരും എതിത്തൊന്നും പറഞ്ഞി 

ല്. 
കൊട്ടാരവാതില്ക്കല്, ഡോക്ടക്കു 

പ്രുവേശനമനുവദിക്കാന് ഉത്തരവു 
സല്കുന്ന രാജശാസനം ലുക്കോസ് 
കാവല്ക്കാരനെ കാണിച്ച, അനന്ത 

റം അതു കിശയില് ഭദ്രമായി തിരി 
കെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത. 

ആഗതന് അകത്തേക്കു കയറി 

ഒച്ചന്നതോട, സോഫായില് കിട 
ന്ന രാജാവൃയ തലയ്യയത്തി മോോക്കി. 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ മുഖം കോപത്താ 

ല് തുടുത്തു”, കരാളഭാവം കൈക്കൊ 

ണ്ട; 
““നി എങ്ങനെ അകത്തു 

ന്നാ??? 

“ഞാന് തിരുമേനിയുടെ ഡോക്ട 

രാണ്. എനിക്ക് ഏതുസമയത്തും 
പ്രവേശം നിഷേധിക്കരുതെന്നു്” ആ 
വിട്ടന്നു” ഉത്തരവു പുറപ്പെടടവിച്ചിട്ട 
പ് 

“ഇല്ല. അതു” ഇന്നവസാനിപ്പി 
ച്ചേക്കാം. നിനക്കെന്താണ് വേ 
ണ്ടത്??? 

““പത്രോസിധേയും 

മോചിപ്പിക്കണമെന്നു” 

കട 

തെഷ്ണായേയയം 
അവിട 

 ത്തോട്ട സവിണയം അഭ്ൃത്ഥിക്കാനാ 
ണ് ഞാന് വന്നതു്.” 

“എന്തു? സുന്ദരിയായ ആ പെ 

ണ്കൊടിക്കു വല്ല ആപത്തും സംഭ 
വിച്ചോ? എന്തുണ്ടായി?” രാജാവി 
നെറ സ്വരത്തില് പ്രകടമായ ഉല് 
ക്കണ്ഠ യുവാവിന്െറ സംശയത്തെ 

വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതേയുള്ള. 

““തിമമേനിയുടെ ആജ്ഞയനുസ 

രിച്ച് അഖള് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട 
വല്ലൊ.”” 

“എന്ത പാഞ്ഞു? എന്െറ ആ 
ജ്ഞയനുസരിച്ചോ?”” രാജാവിനെ 

സ്വരം കോപക്ലികൊണ്ടു വിറച്ച. 
“അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുദയാ? 

ഞാനോ? നിയല്ലേ പറത്തതു്, ആ 

വൾ ഇന്നാട്ടുകാരിയല്ലെന്നും ഒരു റോ 
മാപരരന്ധ്റിയാണെന്നും മററും? 

ഞാന് അവളെ ബന്ധനസ്ഥയാക്കു 
മെന്നു നി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?”” 

“തിരുമേനി അവളെ ഒളിപ്പിച്ചു 
പാര്പ്പിച്ചിരിക്കയല്ലേ?”” ലൂദ്ക്കോസ്പ് 
വിണ്ടു വിചാരമില്ലാതെ, തെളിച്ചു 
ചോദിച്ചു 

_യഹുദ്യായടെ ഭരണാധിപതി ഒ 
ന്നു ഗര്ജ്ജിച്ചു. 

കോപാകലുഷിതനായി അദ്ദേഹം 
നിവന്നിരുന്നു. “*ലുക്കോസെ! എ 
ന്െറ ക്ഷമയെ അധികം പരിക്ഷി 
ക്കരുതു”. യീ ആരോടാണു കളിക്കു 
ന്നതെന്നറിയാമോ? നിന്െറ അപ്പ 
൯, അല്ലാ,നിന്െൌൊ വളത്തപ്പന്, ആ 
രാണെന്ന് ഞാന് ചിലപ്പോള് മറ 
ന്നു പെരുമാറിയെന്നു വന്നേക്കും. ആ 
ല്ലല്ലൊ! നി ഏതോ ഒരു അടിമയാ 
യിരുന്നു മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പഫയ 
ന്െറ മകനാണെന്നു എനിക്കറിയ്യം; 
ഏറെ കളിക്കേണ്ടാ?? 

ലുക്കോസ്പ്, മനസ്സില് ആളിക്കു 
ത്തിയ കോപതാപാദികളെ, പണി 
പ്പെട്ട് അമത്തി. വല്ല വിവരവും 
കിട്ടേണ്ടതു തന്െറ ദൌത്യം സംബ 
ന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആവശ്യ 
മാണ്, ഇവിടെ വന്നതുതന്നെ ആ 
ഉദേശത്തോടടകൂടിയല്ലേ? 

ലൂക്കോസ് ശാന്തത അവലര്ബി 
ചു വിനയാന്ധിതമായ സ്വരത്തില് 
ചോദിച്ച. ““പത്രോസിന്െറ കേ 
സെന്താണ്? ആ മനുഷ്യന് റോമാ 
ഹിയമങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ലംഘിക്കുക. 
യുണ്ടാ മില്ലല്ലൊ.”” 

രാജാവവയ കനിഞ്ഞു മവപടി നല് 
കി. “പത്രോസോ! അവന് ഏതോ 
പൃതിയമതം പ്രസംഗിച്ചു രാജ്യത്തു 
കലാപമുണ്ടാക്കുന്നു. നിന്നോട്ട ഇ 
തൊക്കെ എന്തിനു പറയുന്നു? കൈ 
സയ്യായില്നിന്നു മടങ്ങിവന്നാലുട 
൯ യഹുദനിയമമനുസരിച്ച് അവ 
നെ വിസ്തരിച്ചു ശിക്ഷിക്കുന്നതായി 
രിക്കും.” 

ലൃക്കോസിനു സങ്കടവും കോപ 
വയം സഹിക്കവയ്യാതായി. ദുഃഖപ 
രവ്വശനായി ആ യുവാവു മരണ്ടു. 

““യേതുവിനൊ രക്തം പിലാത്തോ 
സിനന്െറ മേല് എന്ന പോലെ, ആ 
മനുഷ്യന്െറ രക്തം രാജാവേ! ആ 
വിട്ടത്തെ കരങ്ങളില് പതിക്കട്ടെ!” 

രാജാവിന്െറ മുഖത്തു വിണ്ടും 

കോപാരുണിമ പടന്നു. അദ്ദേഹം 

ചാടിയെണീററു. ““എത്ത പഠ 
ഞ്ഞു, ന? നസ്പാണികളെ മുഴവന് 
ഉന്മയലനം ചെയ്യുമെന്ന് ഈ ഫേ 

ച്ചര് ച്ചുവിക്കില॥ 



മോ? 

രോദാരാജാവു ഉഗ്രപ്പതിജ്ഞ ചെ 
യ്്കിരിക്കയാണു”്. നിയൊ ജൂണിയ 
സ്്ഗാലിയോയൊ മററാരെങ്കിലു 
മോ എന്നെ തടയയന്നതൊന്നു കാ 
ണണം! നല്ല കായ്യമായി!! ലൃക്കോ 
സേ! ത്അധികപ്രസംഗി! കടക്കൂ, പു 
റത്ത്! ഒരു നിമിഷത്തിനുശേഷം 
ഞഓിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുപോയാല്, 
പിടിച്ചു തടവിലട്ക്കുന്നുണ്ടു്."” 

ലൃക്കോസ് ക്ഷണേന കൊട്ടാര 
ത്തിനു വെളിയിലിറങ്ങി. മധസ്സും 
ശരീരവും ക്ഷിണിച്ചുതളന്നു, ആ 
യ്യവാവു കൊട്ടാരവാതില്ക്കല് ഒരു 

ണിമിഷം: നിന്നു. ഇനി എന്താണൊ 
രു രക്ഷ? തന്െറ പ്രേമസ്വരൂപിണി 
യെപ്പററി യാതൊരു വിവരവും ല 
ഭിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. താന് വന്ന 
കായ്യം പുര്ണ്ണുപരാജയത്തില് കലാ 
ശിച്ചു. തെക്ലഛായെ അറസ്റ്റ് ചെ 
യ്ക സംഗതി വെളിയിലാരും അറിയ 
അതെന്നു രാജാവിനു നിര്ബന്ധമു 
ഒ്ളതുപോലെ തോന്നി. ഏതായാ 
ല്യം ശിമോന് പത്രോസ് ഉടനെ വ 
ധിക്കപ്പെട്ടകയില്ലെന്ന് അറിയാന് 
കഴിഞ്ഞു. 

പടിവാതില് കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ 
യ്യവാവു പ്രവാചകനെ ഓത്തു. ഒ 
രുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനു് എന്തെങ്കി 
ലം വിവരം അറിവുണ്ടായിരിക്കു 

ലൃക്കോസ്, പ്രവാചകന് ഇരിക്കു 
ന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അടുത്തുചെന്നു. 

അഗാബസ്പ് ആഗതനോട്ട് ഇ 
പ്രകാരം പറഞ്ഞു. ““ചെറുപ്പക്കാ 
രാ! പത്രോസിനെയും ആ പെണ്ണി 

' നെയും പററി തെരക്കുന്നതിനാണു് 
യി വരുന്നതു്. നാലുമണിക്കൂര്മുമ്പയ് 
അവരിരുവരേയും കൊട്ടാരത്തിന്ൌൊ 
താഴെ നിലയിലുള്ള ഇരുളടഞ്ഞ ജ 
യില്മുറികളിലേക്കു കൊണ്ടുപോ 
യിട്ടുണ്ട്.” 

“അവക്കു നേരിടാന് പോകുന്ന വി 
ധി എന്തായിരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞുത 
രാന് ദയവ്യണ്ടാകുമോ??? 

പ്രവാചകസ്വരം വിണ്ടും സുവ്യ 
ക്തം കേള്ക്കാറായി. **പത്രോസ് 
യഹോവയയടെ അഭിഷ്ചിക്തനാണു; 
അവന്െറ ആയ്യസ്സറ് എ അറായിട്ടി 
ല്ല. ആ പെണ്കുട്ടിയുടെ കായ്യം പ 
റയട്ടെ. അവളില്നിനക്കു കുട്ടികള 
ണ്ടാകാന് ഇടവരികയില്ല.”? 

ലൂക്കോസ്, ഇതശിസ്തനായി, തി 
രിഞ്ഞു മടന്നു. ഹൃദയം തിീിവ്വവ്യ 
കൊണ്ടു്. യിറിപ്പുകയുകയാണ്ട്. 
എന്താണു” ആ കേട്ടതിന്െറ അര് 

ത്ഥാ? അമിമധൊരര്ത്ഥമേയുള്ള: വ 
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പ്രതിവാരപ്രഭാഷണം (11൨5 36൩൩0൩ 07 ൨൭ സലി) 

പ്രോല്സാഹനമകുന്ന ശുര്ര,ഷ 
(എം. തൊമ്മന് ബി. എ.) 

“അവരെ കണ്ടിട്ട പൌലൃസ് 
ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി ധൈയ്യം 

പ്രാപിച്ചു.” (അദപ്പാ. പ്രവ്യത്തി 

കള് 28: 15൭) 

അപ്പോസ് തോലനായ പൌല, 

സ് ഒരു റോമ്മാ പൌരനായിരുന്നു. 
അന്നത്തെ ലോകത്തിരെറ തലസ്ഥാ 

നമായിരുന്ന റോമ്മാ നഗരം സന്ദര് 

ശിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ബാ 

ല്ൃകാലംമുതല് പൌലയസിനുണ്ടായി 

രുന്നിരിക്കണം. പക്ഷെ താന് ഒരു 

സേനാനായകനായിത്തീന്ന് സ്വന്ത 

സാമ്മാജ്യത്തിനുവേണ്ടി യൃക്ശംം ചെ 

രാജ്യങ്ങള് പിടിച്ചടക്കി അടിമ 
കളാക്കിത്തീത്തവരുടെ അകമ്പടി 

യോട്ടകൂടി തലസ്ഥാനനഗരിയി 
ലേക്കു ജയഘോഷത്തോടെ പ്രവേ 

ശിക്കുവാനുള്ള സാദ്ധ്ൃതയെക്കുറിച്ചു 
പരല്യസ് പലപ്പോഴും ദിവാസ്വ 
പ്നം കണ്ടിരിക്കായിടയുണ്ട്. എ 
ന്നാല് സ്വപ്നവും യാഥാര്ത്ഥ്യവ്വം 
തമ്മില് ഫ്ത്ര വലിയ അന്തരമാണു 
അനുഭവപ്പെട്ടത്! പാലസ് ഒരു 
ക്രിസ്ത്യാനി ആയിത്തീര്ന്നു. ക്രി 

വിന്െറ അടിമ. ക്രിസ്പുവിനൊ 

സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും അറിയി 
ക്കണമെന്നുള്ളതായി തന്െറ ജീവി 
തത്തിന്െറപരമലക്ഷ്യം. അതിനാ 

ത്രോസ് ഇത്തവണ ഏതെങ്കിലും വി 
ധത്തില് രക്ഷപ്പെടും. എന്നാല്, തെ 
ട്രാ തനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടതുതന്നെ. ഹ 
തവിധി! താന് ആ യുവതിയെ ക 

്ടമുട്ടിട്ട്, അവളുമായി പ്രുണയബ 
ന്ധത്തിലായിട്ട് ,അധികം ദിവസമാ 

യിട്ടില്ല. ഇത്രവേഗം അവളെ തന്നി 
ല്നിന്നു” വേര്പ്പെടുത്താന് ഒരുമ്പെ 
ട്ട വിധി എത്ര ക്രരയായിരിക്കുണം! 
എന്തൊരു സൌഭാഗ്യപൂര്ണ്ണുമായ 
ജിവിതമാണ് പട്ടത്തുയര്ത്താ 
ന് ആഗ്രഹിച്ചതു”! ആശകളളല്ലാം 

ഒന്നോടെ തകര്ന്നു വിഴകയാണു! 

അഗബാഡിനെറ പ്രവചനത്തെ 
പ്പററിീി മയായേ൯ ഏതാനും ദിവ 
സം മുമ്പ പറഞ്ഞ കായ്യം ആ യ്യവാ 

വൃ ഇപ്പോൾ ഓര്മ്മിച്ചു. അതി 
പ്രകാരമായിരുന്നു: അഗാബസി 

ന്െറ പ്രവചനം എല്ലാം തന്നെ ശ 

രിയായിത്തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 
അ്താത്ത () നനായ 

യി പാല്യസ് കരയും കടല്യം അര: 
ണചെൈയ്ക്ക് ഏഷ്യാമൈയറിലും, 
ഗ്രീസിലും, കോരിന്തു മുതലായ കേ 
ന്രങ്ങളില്ം സുവിശേഷം പ്രസംഗി 
ചു്” അവസാനം റോമ്മാ 
ത്തോട്ട സമിപിച്ചിരി ക്കയാണു”. പൂ. 
ത്യോലി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അ. 
വിടെയുള്ള സമഹാദരന്മാരോട്ടകൂടി 
കുറേ ദിവസം താമസിച്ചുശേഷം, 
റോമ്മായിലേക്കു യാത്രതിരിച്ചു. ഒരു 
തടവുകാരനെന്ന നിലയിലായിരുന്നു: 
പാലൃംസിനന്ൌ യാത്ര. റോമ്മായി 
ലെത്തിയാല് കേസവിസ്ത്ാരവും. 
അതിനെ തുടര്ന്നു മരണശിക്ഷയയം 
അഭിമുഖിീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കുമെ., 
ന്നുളുളൂ ഭീതി പാല്യസിനെ അലട്ടി 
ക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം. 
പാലൃസിന്െറ വരവിയേക്കുറിച്ചു 
നേരത്തെ അറിഞ്ഞ ചില ക്ര! 
സ്തീയ സുഹൃത്തുക്കള് അദ്ദേഹം 
റോമില്, എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി 
പുറപ്പെട്ടുവന്നു യാത്രാമദ്ധ്യേ ആ. 
ദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച. അവരുടെ. 
വരവു പരല്യസിനെ അത്യധികം. 
ആഹ്്ളാദിപ്പി കെയും ധൈയ്പ്പെ. 

. “അവരെ കണ്ടി 
ട്ട പാലസ് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി. 

ക] ഷു ല്ലം അധൈയ്യവുടണ 

ടുത്തുകയും ചെയ്തു 

ധൈയ്യം പ്രാപിച്ചു.” 
പാല്യസിന്* 

നിരാശയും അനു വപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ട. 
മായിരുന്നു ഇതു് എന്നനുമര്്ണിക്കു. 
ന്നതില് തെററില്ല., അട് ധെയ്യത്തി 
ന്െറ കാരണങ്ങളും കുറേയൊക്കെ. 
നമുക്ക് ഈഹിക്കാം. ശാരീരികമാ 
യിത്തന്നെ പാരല്യസ് വളരെ ക്ഷി 
ണിച്ചു ഒരവസ്ഥയിലായാരുന്നു എ, 
നനുവിചാരിക്കാം. കഴിഞ്ഞരണ്ടുക്െ 
ല്ൃത്തിനിടയില് അദ്ദേഹം പലഷ്ക്ഠാ. 
വശ്യം തടവിലടയ്ക്ുപ്പെട്ട. കൊട്ടങ്കാ 
ററില് അകപ്പെട്ട കപ്പലില് പതി: 
ന്നാലുദിവസം മരണഭിതിയില്ം 
പട്ടിണിയിലും കഴിച്ചു കൂട്ടിയതും, കു. 
ടലില് ചാടി നിന്തിരക്ഷപ്പെട്ടതും 
പിന്നീട്ടണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും എ. 
ല്ലാം വളരെ അസ്യഖകരമായിരുന്നു. 
പൃത്യോലിയില് ഏഴുദിവസം താമ 
സിച്ചു എന്നു പറയുന്നതു് പക്ഷെ. 
പാലയസിന്െറ അനാരോഗ്യം മൂല 
മായിരിക്കാം. വഹിക്കാവുന്നതില്. 

കൂട്ടതലായ ഭാരം വഹിക്കേണ്ടിവരു 

ചി 

ഗൃഗര.: 

ച | 

പി 



മ്പോള് ശരിരം ക്ഷീണിച്ചു തളന്നു 

പോകുക സ്വാഭാവികമാണ്. പല 
പ്പോഴ്ചം നമുക്കു ണ്ടാകുന്ന അധൈധയ്ക് 
ത്തിനെറയ്യം നിരാശയുടെയും - കാര 

ണം കേവലം ശാരിരികമായിരി 
ക്കാം, അതു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതു 

സഫായകരമാണു”. ശാരിരികമായ 
തളര്ച്ചത്തു പ്രതിവിധി കണ്ടു പിടി 
ക്കുക എളുപ്പമാണ്. എന്നാല് പയ 
ല്യസിനെറ അധൈയ്യത്തിനുള്ള കാ 
രണം മാനസ്സ്സികലും ആത്മീകവുക്ക 
രി ആയിരുന്നില്ലേ എന്നു സംശയി 
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോകമെങ്ങും 
ക്രിസ്തുവിന്െറ സുവിശേഷം പ്രച 
രിപ്പിക്കുവാ൯ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച 

പാല്യൃസ് ചങ്ങലയും കാരാഗൃഹവാ 
സവ്യം പട്ടിണിയും പിീഡനവ്യം 
അനാരോഗ്യവും അഭിമുഖികരിക്കേ 
ണ്ടിവന്നപ്പോള്ൾ തന്െറ സ്വപ്ന 
ഞ്ങളെയ്യം യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളെയും 
മണസ്സ്റില് തുലണം ചെയ്തനോക്കിക്കാ 
ണം. ഭാവി കുറെ മ്ലാനമായി പ 
ലൂസിനു പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടെങ്കില് അ 
“തില് അത്മഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. 
ആത്മികമായി തന്െറ വിശ്വാസ 
ത്തെയും പ്രത്യാശയേയും അതു കുറെ 
ബാധിച്ചെങ്കില് അതും നമുക്കു മന 
സ്ത്റിലാക്കാം. 

ഇങ്ങയെയളള ഘട്ടങ്ങള് നമൃടെ 
“ജീവിതത്തില് നാമും അഭിമുഖികരി 

' ക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ശുഭ 
പ്രതിക്ഷകള് പലതും യഥാത്ഥമായി 

്ഞിയുനില്ല ചില പ്രശ്ങ്ങള് ന 

ങ്ങള്ക്കു ശേഷവൃയം പരിഹാരം 

ലര്ാണനാതെ നിലകൊള്ളുന്നു. നമു 
ക്കോ നമ്മൂടെ 2 പ്രിയപ്പെട്ടല്ലക്കോ 

കണ്ടു നാം നിസ്റ്റഹായരായി നോ 
ക്കി ഗില്ക്കേണ്ടിവരുന്നു: 
യിപ്പാന് നമുക്കു മഠസ്സുണ്ടാകാം; 

ണാല് കഴിവില്ല. ഏ്ഏതുവ ിധത്തി 
ലാലോചിച്ചാലും ഭാവി നിരാശാജ 
നകമായി തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങള് എ. 
ല്ലാവരുടെയയം ജിവിതത്തില് ഉണ്ടാ 
യേക്കാം. ചിലപ്പോള് നാം ഉള്പ്പെ 
ട്ടനില്ക്കുന്ന സഭയ്യടെയോ, രാഷ്ക്രി 

മ്മകക്ഷിയയുടെയോ, ലോകത്തിശെറ 

ി 

മ്മുടെ ദീര്ഘകാലത്തെ തിവ്രപ്രയ 

സഹാ 

യോ ആപല്സന്ധി ജമ്മെ ഭയവി 

ഹല രാക്കിയേക്കാം . ഇട്ദനെമ്മുള്ള 

അ വസരങ്ങളില്, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന 

അനുഭവങ്ങള് പഥമുസിനെപോ 
ലെയ്യള്ള വിഗശുദ്ധന്മാക്കും നമ്മുടെ 

കത്താവിനുതന്നെയും ഉണ്ടായി എ 

ന്നു” അനുസ്ധരിക്കുന്നതുതന്നെ വളരെ 
സഫായകരമായിരിക്കും. 

പ്രോത്സാഹനം നമുക്കാവശ്യമാ: 
ണു്. എന്നാല് നമുക്കു പ്പോത്സാ 

ഫഹനം ലഭിക്കുന്നതു്, ഏതൊരവസ 
രത്തിലും പ്രോത്സാഹജനകമായ കാ 
രൃങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു”  അവന്ത്കു 

വേണ്ടി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നതു 
മൂലമാണ്. ശരീരത്തിലും മനസ്സി 
ല്യം തളര്ന്നു” അനിശ്ചിതമായ ഒരു 
ഭാവിയിലേയ്ക്കു പ്രയാണം ചെ 
കൊണ്ടിരുന്ന പൌലൂസിനു്* റോമാ 

യില് നിന്നുവന്നു ചേര്ന്ന ക്രിസ്തറി 
യ സഹോദരന്മാര് പ്രോത്സാഹന 
ത്തിനു കാരണമായി ഭവിച്ച. തനി 
ക്മവേണ്ടി കരുതുന്ന സ്നേഹിതന്മാര് 
ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം പാലുസിമയെ 
മൈര്യപ്പെട്ടത്തി. പ്രോത്സാഹജന 
കമായ മററുകാര്യങ്ങളെയും അതോ 
ടൊപ്പം സ്രിക്കുന്നതിനു പരലുസിനു 
സാധിച്ചെന്നു വിചാരിക്കാം. റോമാ 
യിലെ ക്രിസ്തീയസഹോദരന്മാര് മു 
മ്പേകൂട്ടിതന്നെ വന്നു കണ്ടതുതന്നെ 
ദൈവത്തിന്െറ മുന്കരുതലിനെറ 
ഒരു തെളിവായി പാലുസ് പരിഗ 
ണിച്ചു. എത്ര വിഷമമേറിയ ചൃ 
ററുപാട്ടകളിലും ദൈവം ഇരമ്മാട്ടകൂ 
ടെ ഉണ്ട്; ദൈവം നമുക്കു മുമ്പായി 

പോകുന്നു. 

ദിബാങ്ക"ഓഫ് ന്യ, 
റ. തിരുവനന്തച,രം 

ചെയര്മാന്--മി; കെ. ജോര്ജ്ജ് ബി, 

നല്ല ഉപദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും 
വഴിയായിട്ടല്ല നമുക്കു പ്രോത്സാഫ 
നം ലഭിക്കുന്നതു”; നമ്മോടു സ്നേഹമു 
്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം മതി. സ 
ഫോദര ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടപ്പോ 
ള് പാലൂസിനു ആശ്വാസമായി. ന 
മ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും നമ്മില് 
നിന്നു വന്കാര്യങ്ങള് പ്ര തിക്ഷിക്കു 
ന്നവ മമായ സ്നേഹിതമ്മാരുടെ പ്പോ 
ത്സാഹനം നമുക്ക് ഉന്മേഷം നല്കു 
ന്നു. മനസ്സുമടുത്തും നിരാശപ്പെട്ടം 
പോകുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തിനു 
തുണ നില്ക്കുക എന്നുള്ളതു് ഓരോ 
ക്രിസ്ത്യായിയുടെയും പദവിയും ചുമ 
തലയ്യമാണു, മററുള്ളവരില്നിന്നു 
പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കണമെന്നു ള്ളു 
തിലധികമായി മാറുള്ളൂുവരെ പ്പോ 
ത്സാഹിപ്പിക്കണ മെന്നുകള തായിരി 
ക്൭ണം എപ്പോഴചം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. 

നമ്മുടെ പരാക്ഷകളിലും പ്രയാസ 
ങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തില് ഉറച്ചു 
നിന്നാല് മാത്രമേ മററുള്ളവക്കു ൬ 
മ്മുടെ ദുഷ്യാന്തവും പ്രാത്ഥനയും മൂലം 
സഹായഹസ്തം നിട്ടവക്കൊടുക്കു വാന് 
മുക്കു സാധിക്കൂ. 

ചര്ച്ചവിക്കിലി 
വരി സാഖ്യ 

(എപ്പേഡും മുന്കൂര്) 

രൂ. ന പൈ 
ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് 6 0 
ആറുമാസത്തേക്ക് ര് 0 

ഒററ പ്പൃതി 138 

ഇന്ഡ്യ (ക ളിപ്പം) 

എ 

ശാഖകറം 

ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പുനലൂ൪ 

ആലവാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 
ചാത്തന്തൂര് കുമ്പനാട്ട് തിരുവനന്തപുരം 

ചെങ്ങന്നൂര് പന്തളം വക്കം (കടയ്ക്കാവൂര്) 
ചിറയിന്കീഴ് പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 

റ എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂര് 

കെ. ഇ. ചെറിയാന് 

ജനറല് മാനേജര്. 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 



വേദവായനക്കുറിച്ഛ,കഠം 
തിങ്കള്. 9. കൊരിന്ത്യര് 10:7-18 
പരല്യസിന്െറ അധികാരത്തെ 

എതിത്തിരുന്ന ഒരുകൂട്ടം ആളുകള് 
കകൊരിന്ത്യ൯ സഭയില് ഉണ്ടായിരു 
ന്നു. അവര് പൌല്യസിനെ കര്ശ 

മായി വിമര്ശിക്കയയം അപലപ്പി 

ക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. അവര് ക്രിസ്തു 
വിന്നുള്ളവര് എങ്കില് താനും ക്ര 
വിനുള്ള വന് ആണെന്നു നിരു 

.പിക്കുവാ൯ പൌഈല്യസ് അവരോടാ 
ഖശ്യപ്പെടുന്നു. അവര് തങ്ങളാല് ത 
ന്നെ തങ്ങളെ അളക്കുകയും തങ്ങു 
ളോട്ടതന്നെ കും ഉപമിക്കയും 
“ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു' തിരിച്ചറിവുള്ള % 
വരല്ല, എന്നു പാലസ് ചൃണ്ടിക്കാ 
ണിക്കുഅ. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങ 
ളം വഴക്കുകളും ഉണ്ടായി ആളുകള് 
ചേരിതിരിഞ്ഞു നില്ക്കു മ്പോള് 
“സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതു” ആ 
ന്യ്യോന്യം വിധിക്കുകയും സ്വയം നീ 
തികരിക്കുകയുമാണു്. എന്നാല് എ 
.്ലാവരും ക്രിസ്തു വിനുള്ള വര് ആ 
ഒണന്നുള്ള ബോധം എല്ലാവരെയും 

ഭരിക്കുന്ന പക്ഷം ക്രിസ്സുവിന്െറെ അ 

ളവൃകോതകൊണ്ടു് അളക്കപ്പെട്ടവാ 
ന്എല്ലാവരും നും അനുതാപ 
ത്തിന്െറയും താഴ്മയുടെയുയം ആത്മാ 

“വില് തങ്ങളെതന്നെ ക്രിസ്ത 
ന്യായവിധിക്കു കീഴ് പ്പൊടുത്തുക 
യം മററുള്ളലവരും ആ ന്യായവിധി 
ക്ക വിധേയരാകണമെന്നു ത്ഥി 

ക്കകയ്യം ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തില് ം 
മാത്രമേ സരഹാര്ദ്ദം പുന: സ്ഥാപി 
'ക്പ്പെട്ട കയ്യളളൂ., നമ്മുടെ പ്രാത്ഥന 
യ്യ പ്രവൃത്തിയും സസോരവും സ 
ഹാര്ദ്ദം വളത്തുവാന് സഹായക 
മാണോ? 

ചൊവ്വാ. 2 കൊരി 11:1-15 
ചിലര് കരസ്മുവില്നിന്നു് അക 

ന പോകുകയം അങ്ങനെ മററുള്ളൂ 
വരെകൂടി വഴിതെററിക്കയം ചെയ്ത 
എന്നുള്ള വസ്ത്ത പരലൃസിനെ അ 
തൃന്തം വ്യാകുലപ്പെട്ടത്തി. അതുപ്പോ 
ലെ തന്നെ ഖേദകരമായ ഒരു വാത്ത 
യായിരുന്നു അവര് ചീല കള്ള പ്ര 
വാചകമ്മാരുടെ ദൃരുപദേശം സ്വി 
കരിച്ചു എന്നുളളത്. കൊരിന്തില 

സഭാംഗങ്ങളെ യാതൊരു വിധ 
ത്തിലും ഭാരപ്പെട്ടത്താതെ വളരെ 
ണിസ്ത്റര്ത്ഥമമായി പാലസ് അവ 
രുടെ ഇടയില് പ്രയത്നിച്ചു. എങ്കി 
ല്യം അവര സത്യഉപൃദേശത്തെ തൃ 
ജിച്ചു് ദൃരുപദേഷ്യാക്കന്മാരെ സ്വഃ 

ണബവംബര് ലി 

വ൮്വിനേറ. 

ഗതം ചെയ്തു. ഈ ദുരുപരേഷ്ഠരക്ക 
മ്പാര് മറെറാരു യേശുവിനെ പ്പു 
സംഗിച്ചതദയി പൌരല്യസ്പ് പറയുന്നു. 
അതായതു”, യേശു വര്ന്െറ സ്വ 
ശേഷത്തെ അവര് സ്വത്തഅഭിപ്പ്പാ 

യപ്രുകാരം ഖ്യൃത്യാസപ്പെടടത്തി എ 
ന്നര്ത്ഥം. സാത്താന് വെളിച്ചദൃത 
ന്െറ വേഷം ധരിക്കുന്നതുപോലെ 
ഈ കള്ള, അപ്പ്യോസ്ധ്രലന്മാര് ക്രി 

വിന്െറ 

ം പരിശുദ്ധാത്മാവയ സഭയില് 
സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാതോലികവും 

അപ്പോസ്തോലികവുമദയ വീശ്വ3 

സത്തില് നിന്നു വ്ൃതിചല്ിക്കുതി 

രിപ്പാന് നാം ശ്രുദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? 
ബൃധന് 2 കൊരി 13 1:10--33 

സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി പാ 
ലസ് സഹിച്ച കഷ്യപ്പാടുകളെ 
താന് വൈമനസ്യത്തോടെ വിവരി. 
ക്കുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യമില്ലാ തിരുന്ന 
ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയേ കഷ്ടത 

കളെ. തരണം ചെയ്തതു് അത്ഭുതാവ 
ഹമാണ്. പ്രകൃത്യാ ബലഹഫിനു 
നായിരുന്നു പാലസിന് ജതെല്ലാം 
സഹിക്കുവാനുമ്ള ശക്തി ലഭിച്ചതു 
ദൈവത്തിന്െറ കൂപകൊണ്ടു മാര്ൂ 
മാണു്. . കഷ്ട പ്പാടകള്ക്കിടയിലും 
താന് സ്ഥാപിച്ച. സഭകളോടുള്ള ചു 
മതല നിര്വ്വഹിക്കുന്ന കാര്യത്തില് 

പനല്യസ് വിഘ്നം വരുത്തിയി 
ല്ല. “ദിഖസേന സര്വ്വസഭകളേയും 
കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം” പാലസി 
നുണ്ടായിരുന്നു. സഭകളേക്കുറിച്ചു 

പൊതുവെയും അവയിലെ അംഗങ്ങ 
ളേക്കുറിച്ച വ്യക്തിപരമായും പ 
ലൃസിനുണ്ടായിരുന്ന കുരുതലോട്ട 
കൂടിയ പ്രാര്ത്ഥനയദയീരുന്നു 
ന്െറ സുവിശേഷ വേലയുടെ വിജ 

യ രഹസ്യം. നമ്മുടെ പ്രുയാസങ്ങ 
ള് മുററുള്ള വരേക്കുറിച്ചു കരുതുവാ 
നും അവക്കുവേണ്ടി പ്രരാത്മിക്കവാ 
നും പ്രതിബന്ധങ്ങളായി നീല്ക്കു 

ന്നുണ്ടോ? 
വ്യാഴം. 2 കൊരി 12:1--19. 
വളുരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞി 

ടില്ലെങ്കിലലും പൌല്യസ്ധിനു തന്നെ 
ഇണ്ടായ ഏതോ ഒരു ദര്ശ നത്തെ 
വര്ണ്ണ്ണിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാരം 
അസാധാരണമായ ആത്മിയ അനു 
ഭവങ്ങള് നിഗളകത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. 
ആത്മിയ നിഗളം മറെറല്ലാ വിധ 
ത്തിലുള്ള നിഗതുട ആക്കാം ആപ്കട 

ഭ്പാസ്ലന്നുമമെ 

വേഷം ധരിച്ചു ആളുകളെ വഞ്ചി. 

പ്വൂണിഒ ചയയ കൊണ്ടാണു് 

സ് അവിടെ ജിവിച്ചതു്. അവര 
ലഭിക്കണ്ട 

ത്ത, 

കരമാണ്ട്ം അതിന്ഒരു പ്പതിവിധീ 
ആയിട്ടെന്നവണ്ണും നമ്മുടെ ബലഹ! 
നതയെ തെളിയിക്കുന്ന ചില കുറവ 
കള്നമ്മുടെ ജിവിതത്തില് സ്ഥലം 
പിടിക്കുന്നു. അവയെ പരിക്ഥരിക്കു 
വാന് ന്മാം എത്ത ശ്രമിച്ചാലും അവ 
മുഴുവനായി മാറിഒയെന്നു വയികയി 
ല്ല. “എനെ കൃപനിനക്കുമതി.. 
എന്െറ ശക്തി ബലഹീനതയില് 
തികഞ്ഞുവരുന്നു”” എന്നു കത്താവി 
ല് നിന്നു പരലൃസിനു ലഭിച്ചതു 

ത്തരം തന്നെയാണു് ഇങ്ങനെയുള്ള 
ഘട്ടങ്ങളിര നമുക്കും ആവശ്യമാ' 
യിട്ടുള്ള തു്. നമ്മുടെ ബലഹീനത 

കളെ കത്താവിന്െറ അളുവറാ 
ശക്തി നമ്മിലേക്കു പ്രവഹാിക്കുവാ 
നുള്ള ചാല്പകളാക്കിതീക്കുവാന് ൩ 

മുക്കു കഴിയുന്നുണ്ടേ? ബലഹിനത 

കളിലുംകത്താവിനെസേവിക്കുവാ൯ 
ആവശ്യമായ ശക്തിനാം പ്രരത്ഥന 
യില് ചോദിച്ചവാങ്ങിക്കുന്നു ണ്ടോ? 

വള്ളി. 2 കൊരി 12: 11-21. 
കൊരിന്ത്യര് സഭയ്ക്കു പാല്യസി 

നേപ്പുററി യാതൊരു പരാതിയും പ 

രയയുവാന് അവകാശമില്ലായിരുന്നു. 
മററു സഭക്കാരില് നിന്നു സ്വീകരി 

ച്ചതുപോലെ പണസംബസ്ധമായ 
യാതൊരു സഹായവും താന് അവ 
രില്നിന്നു സ്വീകരിച്ചില്ല. കൂടാര 

പാലയ 

ല്നിന്നു” എന്തെങ്കിലും 

തി 

മെന്നല്ല അവക്കടവണ്ടി ചെലവിട്ട ് ് 
കയും ൭ ചല വിടപ്പെട്ടകയും ടം 

ണമെന്നുള്ള താ യി, 
പൌലയസിന്െറ ആഗഹഛും. ₹ 
പ്രശംസയായി തോന്നുന്ന പ ി 
ല് പാലസ് അവ സ്മോര। 

ച്ചതു” സ്വ നിതികര്ണ ത്ത നോ, 
അഭിനുന്ദനത്തിദന ടന 
രുന്നു. 195൦, വദ ക്യ ത്തില് ൽ 
പറയുന്നതുപോലെ സകലവും അവ 
രുടെ ആത്മികവര്ദ്ധനക്കായിട്ടായി 

രന്ത. ““ഞാ൯. ന്ദിങ്ങളെ അധിക 
മായി സ്നേഹിച്ചാല് നിങ്ങള് പ്] 
ന്നെ അല്പമായി സ്നേ ഹിക്കുന്നുവോ?* 
(വാക്യം 15.) ശരിയായ സ്നേ ഫത്താ 
നന്െ൭ സ്വഭാവം പാലസ് ഗ്രഹി 

ച്ചിരുന്നു. “സ്നേഹം സ്വന്തം അന്വേ 
നാം സ്നേഹിക്കുന്ന 

നമ്മെ തി 

ക 

ഷഴിക്കുന്നില്ല.”” 
അളവീല് ആരെങ്കില്ലാ 
രിച്ഛൂസ്നേ ഹിച്ചില്ലെതകില് നാം 

ഞ്ജിതപ്പ്െടാവുണ്ടോ? 
ശനി, 2 കൊരി 18. 
പൌലൃസ് കൊരിന്തൂ സന്ദര്ശി। 

ഏഷ സ്പാള് അവരോട്ട കര്ശനമായ 

ി 
[1 

ര 

1 



ി 

ി 

₹ 

1 
] 

സ്വത്തും ക്രിസ്ത്യാനിത്വവും 

ധനാര്ജഇജനാസക്തിയുടെ സാമുഹ്യ 

വിനകളെപ്പുററി ചില ചിന്തകള് 

(കെ. വി. മാമ്മന്. ബി. ഒ.) 

ക്രിസ്മുമതത്തിന്െറ ഉപദേശമത്ജ. 

“തും ബൈബിളില് പ്രകാശനം ചെ 
യ്്ിരിക്കുന്ന മാതൃകാപരമായ സാമൂ 
ഫൃക്രമങ്ങളുംപോലെ വിച്ച്യവാത്മ 

കവും മനുഷ്ൃജിവിതത്തിന്െറ സ 
ര്വമേഖലകളെയുമ സാരമായി സ്റൂ൪ 

ശ്രിക്കുന്നവയുമായ കാര്യങ്ങള് ഉഇതര. 
മതങ്ങളിലൊ ഇസങ്ങളിലൊഇല്ലെ. 
ന്നുള്ള സത്യത്തിനു വ്യാപകമായ 
വ്ര ചരണവും പ്രായോഗികതയ്യം ല 
ഭിക്കാതിരിക്കുന്നതു ക്രൈസ്തവരുടെ 
ഒരു വലിയ കത്തവ്യവിലോപമാ 
ണ്. മമഷ്യോദ്ധാരകങ്ങളെന്നുക. 
രുതല്പെടുന്ന ആദര്ശങ്ങളുടെ പന്ത 
യയോട്ടത്തില് പതാക ഗേടാനര്ഫഹ 

 തയുയള്ളതു കമ്മൃണിസത്തിനാണെ 
ലി 

പെരുമാറുവാന് ഇടയാകാതവണ്ണം 
താന് അവക്കു യല്കിയ മുന്നറിവു 
കളെ അവര് ഗരരവമായി പരിശ 
 ണിക്കണമെന്നു് വിണ്ടും ഉല്ബോ 
പ്പിക്കുന്നു. ഈ ലേഖഗം സമാ 
പിക്കുന്നതു ഖളരെ ശ്രദ്ധേയമായ 
എലിതിയിലാണു. കക്ഷിവഴക്കും കല 

പം വിശ്വാസഖിപരിതവും മൂലം 
ത്" ഒരു സഭയോട്ട പൌല്യസ് 

യാത്ര പറര്്ത്തു് എങ്ങനെ എന്നു 
ഗോക്കുക. സഭയെ പരിപാലിക്കു 
ഖാന് പര്യപ്്മായ മൂന്നു ശക്തികളെ 
താന് അഖക്കു ച്യണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 
1. എല്ലാലരെയ്യം രക്ഷിക്കുന്ന ഭയശു 

ക്രിസ്തു 

ക്കുന്നതും എല്ലാവരും 
ന്നതുമായ ദൈവസ്നേഹം. 3.. ഒരേ 
സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന അ 
പ്പോസ്തലന്മാര് വഴിയായി ഓരോ 

അത്തരും ഫ്രാപി.ു പരിശുദ്ധാത്മള 
വയ്. യേശുക്രിസ്തുമുഖാന്തിരം എ 
ല്ലാവരും പ്രാപിച്ച ദൈവസ്സേഹ 
ത്തിലുള്ള പുതിയ ജീവന് പരിഗ്തു 
ഒ്ഥാത്മാവിണാല് സഭയില് വ്യാപ 
രിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മസംസേര് 
ത്തില് നാമും അനുദിരം പങ്കാളിക 
കായി ജാിഖിക്കുന്നു ണ്ടോ? 

വിന്െറ കൃപ 2. എല്ലാവരെ 
യും ഐകൃതയില് കാത്തു സൂക്ഷി 

അനുഭവിക്കു 

നന് ഒരു ഇല്ല വിഭാഗം വിശ്വസി 
ക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം ആ 
ആദര്ശത്തിന്െറ അതിവിപുലമാ 

യ തോതിലുള്ള. പ്രചരണോപാധി 
കളുടെ സ്വാധീനവും ക്രിസ്തമതാദര് 

ശാന്മയായികളടെ വീഴ്സയയമാണു്. 
പ്രചരില്പിക്കപ്പെട്ടന്ന ആശയങ്ങ 

ളെ തദനുസരണമായ പ്രവൃത്തികള് 
അനുധാവനച്ൈയ്യാത്തപക്ഷം ചല 
യാത്മകമായ പുരോഗതി സാദ്ധ്യമ 
ല്ല.ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണു” ക്രൈസ്ത 
വസഭ വന്ന നില്ക്കുന്നതെന്നു സു 

ഒ്ല്യണിരിക്ഷണംകൂടാതെ രന്നെ കാ 
ണൊവുന്നതാണ്ട്. റ; 

മനുഷ്യന്െറ വ്ൃൃക്തിപരമായജി 
ഖിതത്തിലും രാഫ്ജീവിതത്തിലും 
ക്രൈസ്തവസഭ ഒരുപോലെ സ്വാ 
ധിധം മചെലുത്താതിരുന്നാല് സഭയു 
ടെ നിലനില്ലിനുതന്നെ അതു് ആ 
. ലൊതമേല്ലിക്കാതിരിക്കയില്ല. 

_ യൂറോപ്ൃന്രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രൈ 
സ്ലവര് പലതില്ം പരാജയപ്പെട്ട 

വെന്നുള്ള ഗിഷേധിക്കാണാവാത്ത 
വസ്മൂത നമ്മുടെ മുമ്പില് ബഇില്ക്കുക 
യാണു. ആ പരാജയത്തിനെറ കാര 

ണം മനുഷ്യന്െറ ഉദ്ധാരണത്തിനു 
മറെറാന്നുകൊണ്ടും സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് 
അവിടത്തെ ജനങ്ങള് വിശ്വസി 
ക്കേണ്ടിവനന തത്വസംഹിതകളെ 
ഓൾ ബൈബിളിനെറ നിത്യ ൯൬ 
തഇമായ സന്ദേശം നൂറുമടങ്ങു മെ 
 കമാണെന്നു തുറന്നുകാട്ടാന് കഴിയാ 
ഞ്ഞതുതന്നെ. 
 ശിഥിലവും പുഴക്കുത്തേററതുമായ 
ഇന്നത്തെ സങ്കീര്ണ്ണസാമുഹ്യ ല്യവ 
സ്ഥിതിയയടെ പുന:സൃഷ്ടിയില് ക്രി 

സ്ത്്യായികള്ക്കുള്ള ചുമതല അവര് 
മഇസ്സ്റിലാക്കുകയ്യം ഉത്തരവാദിത്വമു 
ള്ള ഒരു സമൂഹമായിത്തിരുകയും 
ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

സമുദായത്തില് ഉത്തരവഖാദിത്വമു 
കളു ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഖ്ൃൃക്തിക്കു 
കള തെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാ 
ണിം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ സ്വത 

നൂമ :രും ൩൬൧൧൭൧൭൦ ൨രിരക്ഷിക്കു 

കയ്യം ദേശിയസമ്പത്തിഒന്െറ സ്പ്യായ। 
മായ ഓഫരി ഓരോരുത്തക്കം ലഭി 
ക്കുന്ന സാമൂഫ്യയിതിക്കുവേണ്ടി യി 
ലഭള്മില്ക്കയുചെയ്യേണ്ടതുമാണുട”്. അ 
ലസമായി സമൂഹത്തില് കഴിഞ്ഞുകു 
ദ്കയുംസ്വന്തകാര്യങ്ങളില്മാത്രശ്രു . 
ദ്ഥിക്കുകയ്യം ൭ ന്ന ക്രിസ്ത്യായിധാ 
രമ്മികജിവിരുത്തില് കുറവുള്ളുവ 
മായിരിക്കും. 

ക്രൈസ്തുവരുടെ ജീവിതക്രമങ്ങ 
ളില്ം ഭാതികസുഖങ്ങളിലും സ്വ 
ത്തുടമയില്ും മററുള്ള വരോട്ടള്ളു, മ. 
മോഭാവത്തിലും വലിയ മാററങ്ങ 
ള് ഉണ്ടാകാത്തുതു വേദവിപരീതമാ 
ണ്. ഈശ്വരനില് വിശ്വസിക്കാ 
ത്ത കമ്മൃണിസയ്ക്കരകാരുടെ . പുരോഗ, 
മനപരമായ പ്രവര്ത്തനത്തെക്കാള് 
ജധക്ഷേമ പുരോഗഭനപരമായവന്ത്ു. 
വേണ്ടിയായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനി 
കള് നിലകൊള്ള്േതേുണ്ടതു”്. ട്രമിയി 
ല്യം സ്വത്തുക്കളിലും പ്രധാനമായി 
നിക്ഷേപം വയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനും ക്രി 
സ്ത്യാനിയും തമ്മില് അജഗജാന്തരമു. 

ണ്ട്. ,: കുടിലമായ മാര്ഗ്ഗങ്ങളില്കൂ 
ടി ധനവും, തദ്വാരാ ധധത്തെ ആ 

രാധിക്കുന്ന സമുദായത്തില് മാന്യ. 
സ്ഥാനവും പുരാതധകുട്ടം ബബിരുദ 

വും പദവികളും നേടുന്ന ക്രിസ്ത്യാ 

യിക്കു സ്വത്തിയനോടുള്ളള മനോഭാവ 
ത്തില് മധാററമുണ്ടാകണമെന്നു പറ 
ഞ്ഞാല് പലപ്പോഴം ദഹിക്കുകയി 
ല്ല. ധാര്മ്മികനിയമങ്ങളും ലോക. 
നിയമങ്ങളും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത 
താല്ലരൃയങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി വ്യയാഖ്യാ 

യിച്ചു്ം അനിതിയയടെ കുററബോധ 

ത്തില്ജിന്നും നിതികരണം പ്രാപി 
ക്കുന്നവരും ഒട്ടും കുറവല്ല. വായ, 
വെള്ളം, ചൃട്ട് എന്നിവപോലെ ഭ 
മിയും മനുഷ്യന്െറ പൊതുസ്വത്താ 
ണെന്നു കരുതി പ്രവത്തിച്ചില്ലെങ്കി 
ല്തതന്നെയും മനുഷ്യജാതിയയടെ പൊ: 
തുഖായ ഉപയോഗത്തിജ്ാണ ഭ്ൂമി 
എന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതാണു്. നീ 
തിപൂര്വകമായ പ്രവത്തയങ്ങളു 
ടെ പ്രേരകശക്തിയായ ഉറച്ച ഈ 
ശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാം 
ണു” അതിരില്ലാത്ത ഈ ധനാജ്ജു 
യാസക്തി പലരേയും അറിഞ്ഞും അ. 
റിയാതെയ്യം ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി 
യിരിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവസഭ ഈ. 
അധിതിയയുടെ നേരെ അതിന്െറ 

ധാര്മ്മിക സ്വാധിഇശരം ശരിക്കു. 
വ്രുയോഗിക്കാത്തതു ജിരഭാഗ്യകരമാ 
ഞ്ച്. 

മനുഷ്യന്െറആധ്യാത്മികജീവിരും 
വികസയനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം സര 

ചര്ച്ചുവീക്കിലി 

റ 
4 



തൂ നില്ക്കാനാവില്ല. കാരണം, ജീ 
വികളടെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം 
 ശാരീരികമാണ്ട്. ഈ ശരിരക്കേടാ 
തെ ആത്മശക്തികളുടെ വികസനം 

“സാധ്യമല്ല, ഉല്കൃഷ്ടമായ ആത്മ 
ശക്തികളുടെ പ്രകാശനത്തിനു അ 
വലംബമായും, ആത്മാവിന്െറ അ 
ധിവാസരംഗമായും ഇരിക്കുന്ന ശരീ 
രത്തിന്െറ രക്ഷയ്ക്കും ധിലനില്പ്പി 
നും വേണ്ടതു ച്ചെയ്യേണ്ടതു” ഒരു ക്രി 
സ്ത്യാനിയുടെ കുടമയാണു”. 
ആ കടമയെപ്പുററി ചിന്തയില്ലാ 

തെ ധനരഹിതരെന്ന കശാരണത്താ 

ല് മനുഷ്യരെ അവജ്ഞയോട്ടകൂടി 
അടി വിക്ഷിക്കുകയും അസമത്വത്തി 
ന്െറ വിത്തു വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതി നീതി ണി 
ഷേധിക്കുകയാണു ചെയ്യന്നതു്. വി 
ശുദ്ധിയും സാഫോദയ്യത്വവും കാ 
“ണേണ്ട സ്ഥലത്തു” മോടിയയള്ള വ 
സ്തരം ധരിച്ചുവരുന്ന ധനവാനെ പ്ര 
ത്യേകം ആദരിച്ചിരുത്തുന്നതും ദരി 
.൫ൂരനെ നിന്ദിക്കുന്നതുമായ മനസ്ഥി 
“തിക്കു ക്രിസ്തുമതവുമായിവലിയ ബ 
ന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം, യേശു 
ക്രിസ്തുവിന്െറ ദുഷ്ടിയില് ആഹാര 

. .ത്തെക്കാള് ജീവനും, കൂട്ടപ്പിനെക്കാ 
൪ ശരീരവും, ശരീരത്തെക്കാള് ആ 
ത്മാവും ശ്രേഷ്ടമാണ്. ദാരിദ്ര്യാവ 
സ്ഥ ആക്ഷേപാരഹമായ ഒന്നല്ല. 

ദരിദ്രരോട്ട സവിശേഷം അറിയി 
പ്രാന് അഭിഷേകംചെയ്യപ്പെട്ടവനാ 
യിരുന്നു കരിസ്മ. ദരിദ്രപീഡനത്തെ 
പ്രവാചകന്മാരും ക്രിസ്കൂശിഷ്യരും 
നിശിതമായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട 
ണ്ട്. പ്രഭക്കന്മാരോട്ട യഹോവാ പ 
റയുന്നു: “എളിയവരോട്ട കവന്നെട്ട 
ത്തതു നിങ്ങളുടെ വീടുകളില് ഉണ്ടു്. 
എന്െറ ജനത്തെ തകത്തുകളവാ 
നും എളിയവരെ മദു:ഖിപ്പിപ്പാനും 
ണിങ്ങള്ക്ക് എന്തു കായ്യം?"” (യെശ 

വര് 

€ 

യ്മ 3: 15). സാധ്ൃക്കള്ക്ക്എക്കാ 
ലത്തും പിമഞ്മയ്യണ്ടാകുന്നതു് ധനിക 
ന്മാരില്യിന്നാണ്ഞ്. പക്ഷെ ഏളിീയ 
വരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ദരിദ്രന്മാ 
രെ തകക്കുകയും ചെയ്തുവരെ കെള 
ത്തുകൊണ്ടും അവരുടെ സന്തതിയെ 
ച്രണ്ടല്കൊണ്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ടു 
പോകുന്ന കാലവും വരും എന്നു വ 
സ്കൂത ഖിസ്മൂരിക്കാന്പാടില്ല. നീരി 
യുടെ പ്രവാചകനായ ആമോസീ 
നെറ കാലത്തേതിനെക്കാള് അധ 
പതിച്ച ഒരു സാമൂഹ്ൃൃവദൃവസ്ഥി 
തിയാണു ഇന്നു ക്രൈസ്തവര് കൂടി 
ചേന്നു കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നതു്. 
യ്യായം വെള്ളംപോലെയും, മ്മിതി 

വററാത്ത തോട്ടപോലെയും കവ്ഖി 
ഞ്ഞൊഴ്ചകുവാന് ക്രിസ്ത്യാഗീകള് ആ 
ത്മാത്ഥമായ സ്നേഹത്താല് വ്ഞുരി 
ക്ഷ നുണ്ടോ എന്നതാണു പ്രശ്നം. 

പലരുടെയും ധനാജ്ജനാസക്തി 

യും കാശലങ്ങളും കാണുമ്പോള്, അ 
ലോകത്തില് മരണമില്ലാതെ 

നിത്യമായി ജീവിക്കുമെന്നും ആതി 
നു ദൈവാനുകൂല്യമുണ്ടെന്നുമുള്ള ചീ 
ന്തയാണവരെ ഭരിക്കുന്നരെന്നു തോ 
ന്നിപ്പോകും. പക്ഷെ സ്വതന്ത്ര മനു 
ഷ്യരുടെ സൌഹാര്ദുജീവിീരുത്തില് 
മനുഷ്യര്തമ്മില്ളളു ശണ്ദകള്ക്കുള്ള 
അടിസ്ഥാനകാരണം ധനം സമ്പാ 
ദിക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തിയാണട്. 
മാന്യമായും മഹനീയമായും ജീവി 

തം നയിക്കുന്നതില്യിന്നും മനുഷ്യ 
നെ തടഞ്ഞുനിത്തു ന്നതു്” മറേറതി 
നെക്കാളും സ്വത്തിന്െറ ഉടമസ്ഥത 
യാണെന്നത്രെ”” പ്രൊ ബടണ്ടു് ര 
സ്റ്റന് പറയുന്നതു”. മററുള്ള വരുടെ 

ആവശ്യങ്ങളെപ്പുററി യാഒതാശ വ്വ 

രിഗണനകളമില്ലാതെ ധനാരര്ജ്ജന 
ത്തിനുള്ള ഈ മത്സര പന്തയര്ാട്ടം 

മൂലം ഉള്ള വരും ഇല്ലാത്തവരുംതമ്മി 
ലുള്ള വിടവു. വികസിക്കുക യുംസ്വമ 

മുര യായാ ടട, ടട ടെ 
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ക 

അാഞികമായും സുഗമമായും ഉണ്ടാ 
കേണ്ട മനുഷ്യസ്ാഹാര്ദും സമങ്കി൪ 
ണ്ലുമാകയും ചെയ്യുകയാണു. 

ച്യരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് സ്വത്തിണോ 
ട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ വിശിഷ്യ ക്രി 

സ്ത്യാനികളുടെ മനോഭാവത്തിനു വമ 
ചിയ മാററം ഉണ്ടാകണം. ധനവാ 
ന്മാരില്നിന്നും അവരുടെ സ്വത്തു 

വിടിക്ചെടുത്തകു് അവരെ നിര്വ്വിയ്യ 
രാക്കുണ്മെന്നുല്ല ജതിനെറ അത്ഥം. 
പിന്നെയൊ ആന്ഡ്രയരകര്ന്നേഥി 
ഏന്ന അമേരിക്കന് വ്ൃയവസായ്പ്രമു 
ഖന് തന്െറ “ഗോസ്ററല്ഓഫ് വെ 
ല്ത്തു ” എന്ന പുസ്തകത്തില് പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ “ആവശ്യം 
കഴിഞ്ഞു സ്വത്തുള്ളവ൪ അധികമു 
്ളതിനെ സമുദായത്തിന്െറ നന്മ 
തൂവേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജിവിതകാല 
ത്തുതന്നെ കൈകായ്യംചെയ്യാന് ബാ 
ദ്ഥൃസ്ഥരാണു്.”” ഗാന്ധിജിയുടെ ടു 
സ്ത്റിഷിപ്പ ' സിദ്ധാന്തം പ്രായോഗി 
കമാകണം. ആലോചിച്ചുനോക്കി 

യാല് സ്വത്തു നീലനില്ക്കുന്നതു 
നിയമത്തീന്െറ കാരുണ്യംകൊണ്ടു 
മാത്രമാണെന്നു കാണാം. അതൊരു 
വസ്തൃതയല്ല, നിയമ പരമായ സങ്കല്പ 
മാണു് എന്നത്രെജര്മ്മന് തത്വജ്ഞാ 
നിയായ മാര്ക്ല് സ്സ്റൈര് പായുന്നു 

തു ട് 
രാരിദ്ര്യവ്യം അജ്ഞതയും അതുമൂല , 

മുള്ള ഭിന്നതകളും ധനത്തിനെറ പ്ര 

താപമത്സരങ്ങളും 
ന്നിടത്തോളം കാലം 

അവശേഷിക്കു 

ഷ് ണന 

ങ്ങള് പരിഛരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന 
ഇന്ഡ്യയ്ക്ു മാതൃകാപരമായ ക്രൈ 
സ്തൃവധാര്മ്മികമൂല്യങ്ങള് പ്രവൃത്തി 
കള്മുഖേന കാണിച്ചൂകൊട്ടക്കാ൯ 

ഇന്ത്യയിലെ കെക്രൈസ്തവക്കു കഴി 
ഞ്ഞീട്ടണ്ടോ? വാങ്ങുന്നുതിനെക്കാള് 
കെട്ടക്കുന്നതാണു കൂട്ടതല് അനുഗ്ര 
ഹപ്രദമെന്നു് അരുളീച്ചെയ്ത യേശു 
ക്രിസ്തൃവിനന്ൊ വചനം പ്രചോ 
ദനകരമല്ലാതെപോകുന്നതിന്െറ കാ 
രണം അമിതമായ ധനാരജ്ജ നാസ 
തിയും അമീത സുഖര്രോശേച്ഛുയുമ 

ല്ലാതെ മറൊന്താണു? 

തിരിച്ചെത്തി 
ഓര്ത്തഡോക്സ് യയവളമുനസമാ 

ജം ജഃ; സ്പെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രി. 

ടി. സി. ഉമ്മന് ബി.ഏ ബി ഡി.. 
ഒരു വര്ഷത്തെ അമേരിക്കന് പാഠ 

ന പരൃടനങ്ങള് കഴിഞ്ഞു” എസ്. 

ട്രി. എം. ബിരുദവും നേടി തിര 
ഒകൂത്തിയിരിക്കുന്നു. 

9. 

ക്രൈസ്തവ സ്ഭ ശി 

ത് അടങ്ങിയിരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല 
ധമ്മികശക്തിയില്കൂടി പ്രശ്ന൩ 



ന് 

' ന്െറ ആഭിമുഖ്യത്തിലും 

അസം. 

൮ വിധവാര്ത്തകന 
ഒരു സഹൃദയനന്െറ സംഭാവന 

മലബാറില് മുതുകുളത്തു ഡിസം 

ബര് 22മുതല് 29 വരെ പളളിപണി 

നടത്തുവാന് പോകുന്ന യുവാക്കന്മാ 
൪ ഓാരോരുത്തരും 15രൂപാ യാത്രക്കൂ 

ലി വഹി.ണെമെന്നു നിശ്ചയിച്ചി 
ടണ്ടല്ലൊ. ആഴ്ച മുഴുവനും പണി 

നടത്തുന്നവക്ക് ഒരു സഫൃദയന് 5രൂ 

പാ വിതം യാത്രക്കൂലിക്കു സഭോവന 

ചെയ്യാമെന്നു ബിഷപ്പറ് പത്രോസ്പ് 

മാര് ഒസ്താത്തിയോസ്പ് തിരുമേനിയെ 

അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതായി. തിരുമേ 

നി വക്കുക്യാമ്യ കണ്്വിനര്ക്കു ഏ 
ധാതിയിരിക്കുന്നു. 

മാര് പീലക്സിനോസ് 
മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രി 
മലബാര് മക്രൈസ്തവാശ്രമത്തി 

നെറ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഓത്തഡോ 
ക് സ് സഭവകയായി നിലമ്പയരി 
നു സമിപമുള്ള ചുങ്കത്തറ എന്ന 

സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ര 

സ്കൂത ആശുപത്രി ഉല്ഘാടനം ചെ 

യ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. സഭാസ്സേഹിക 
ജടെ ഉദാരമായ സംഭാവന അര്ഹി 

ക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമാണിതു്. 

ധാര്മ്മികമുല്യങ്ങഠം 
ഈ ശാസ്ത്രിയ ൃഗത്തില് ങ്ങള് 

തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് 
കമൂല്യങ്ങള്ക്ഷം 

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരവകപ്പരമന്ത്രി 
റപ്പന്തു് അഖിലേന്ത്യാ യത്തു ന 
വെന്ഷനില് , ചെയ്ത പ്രസംഗ 
ത്തില് ഉല്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ഒരുനിവേദനം 
ണാഷനല്ക്രിസ്ത്യന്൯ കാണ്സിലി 

ശ്രി കെ. 

ജേക്കബിനെറ നേതൃത്വത്തിലും 
ഒന നിവേദകസംഘം മമദ്ധ്യപ്രദേ 
ശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. കട്ജുവിമെ 
സനര്ശിച്ചു് മദ്ധ്യപ്രദേശത്തെ 
ക്രൈസ്തവരുടെ സൃരക്ഷിതത്വത്തെ 
പ്പററി സംസാരിക്കുകയ്യണ്ടായി. 
ക്രൈസ്തവര് തതരന്െറ ഗവബഞ്ചെന്റി 
നെറ കീഴില് യാതൊന്നും ഭയപ്പെ 
ടണ്ടതില്ലെന്നദ്ദേഫം പറഞ്ഞു. 

൨൫സ്. സി. എം. സെക്രട്ടറി 

ന്റിന്െറ സാഹിത്യ സെക്രട്ടറിയാ 

യി ശ്രി. എം. കുയ്യന് ബി. എസ് 
സ്സിയെ കോട്ടയം എസ്. സി. എം 
കസ ക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

10 

ര്ത്തി 
പി 

പ്രമഖസ്ഥാരീം നര 

പള്ളിപ്രമാണികഠം 
പറവൂര സെന്വ്വ് തോമ്മസ് 

ചെറിയ പള്ളിയുടെ ഗേററുകളില് 
ഒ. 30-ാംനു-രാവിലെ 6 മണി മുതല് 

11 ധണിവരെ പ്രസ്ലൂ.മ പളങക്കിയിട 

വകാംഗങ്ങളായ 4 പേര് ““സെന്റ്ു് 
തോമ്മസ് യാക്കോബായ സഭാഭര 
ണ പരിഷ്ണുരണസമിതി”"യയടെ ആ 
ഭിമുഖ്യത്തില് സര്ൃഗ്രഫഹം അനുഷ്ടി 
ക്ഒകയു,ം അനന്തരം മുദ്രാവാകൃങ്ങള് 

മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പട്ടണത്തിലെ 
തെരുവുകളില് കൂടി ഒരു ജാഥാ പ്ര 

കടരനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 
മാറാക്്കൈസ്ഥാനം മുതലായവമൂലം 
പള്ളിപ്രമാണികള് വരുത്തിവത്ത്ു 
ന്ന വിനകള്ക്കു ദുരവ്യാപകമായഫ 
ലം ഉണ്ടെന്നു പലതും സ്തരിക്കുന്നില്ല. 

ഗ്രാമീണരുടെ ആരോഗ്യം 
ഡല്ഹിയിലെ ലോകാരോഗ്യസം 

ഘടനയ്യടെ റിജണല് കോണ്ഫറന് 
സ്യ” അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന. ഇ൯ 
യഃ ബര്മ്മാ, സിലോണ്, തായ്ല 

ണ്ട്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്, നേപ്പാള് 
ഇന്ഡോനേഷ്യ എന്നി ന് രാജ്യങ്ങ 
ളുടെ പ്രതിനിധികളാണു” ഇതില് 
സംബന്ധിച്ചത്. ഗ്രാമിണജനങ്ങ 
ളടെ ആരോഗ്യകായ്യങ്ങളിലും ചികി 
ത്സാസരകര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോഴത്തെ 
ക്കാള് കൂട്ടതല് ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കേണ്ട 
താണെന്നു പ്രാദേശിക ഗവര്മ്മെ 

് ന്റുകളോട്ട് കോണ്ഫറന്സ് അഭയ 
ത്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 20000 മുതൽ 30009 

വരെ ജനങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഫെല്ത്തുയു 
ണിററു വിതമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും 

ആവ്യാനുസരണം സസദ്ബ്-സെന്ററു 
കൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും കോണ്ഫ 
റന്സ്ം് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. ദ 
ക്ഷിണപൂര് വേഷ്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ 
പ്രധാന രോഗകാരണം പോഷകാ 
ഫാരമില്ലായ്മയാണെന്നും ചുണ്ടി 
ക്കാണിക്കുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസബില് 
കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റ് റെ പരിഗ 

ണണയിലിരിക്കുന്ന കേരളാവിദ്യാഭ്യാ 
സബില് ആഭ്യന്തരവകുപ്പുമന്ത്രി ശര 
ദയാപൂര്വ്വം വായിച്ചുപഠിച്ചശേഷ 
മേ പ്രസിഡണ്ടിന്െറ അനുമതിക്ക 
വിധേയമാകുകയ്യള്ളവെന്നറിയുന്നു. 

ഫിനാന്സുകമ്മിററി 
 ഓത്തഡോക്സ്സ്് , സ്റ്റരഡന്റ്മൂ 

വ്മെന്വ്റ് കമകജുബിലിയാഘോ 

ഷം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫിനാന്സു, 
കമ്മിററിയുടെ ഒരു യോഗം ഒക്ടോ: 

82-ാന്ദേ-കൂടി പണം ശേഖരിക്കുന്ന 
തിനുള്ള ഖിഖിധമാര്ഗ്ഗങ്ങളെപ്പററി 
ചിന്തിച്ചു തിരുമാണജിപച്പിരിക്കുന്നു, 

സ്ളീബാദാസസമൂഹം 
സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തു” 

സൌത്ത്കജാന്, പെന്സില്വാ 

നിയാ 

അമേരിക്ക, 18--10-19357 

ജിബൃട്ടിയില്നിന്നു ഞാന് ആ 
യച്ച എഴുത്തു കിട്ടിയിരിക്കുമല്ലൊ. 
സുയസ്കനാല്കൂടി അത്ലാ൯ന്റി 
ക്കസമുദ്രം കടന്ന് നേരെ കാനഡാ 
യില് ഹാലിഫാക്സില് അടുത്തു. സമു 
ദ്രത്തില്വച്ചു രണ്ടമുന്നുദിവസം ര 

ലചൊരുക്കി ഛര്ദ്ദിച്ചു. ഒരു ദിഖ 
സം ഭയങ്കരമായ ഇടിയും മിന്നലും 
വലിയ തിരമാലജ്യം മഴയും ഉണ്ടാ 
യി. കപ്പല് ഒരു വശത്തേക്കു മിക്ക 

വാറും ചരിഞ്ഞു. എങ്കില്ലും ദൈവ 
ത്തിന്െറ വലിയ കൃപയാല് ഞങ്ങ 
ള് സസഖം ഫാലിഫ്മാക്സില് എ 
ത്തി. അവിടെ ഒരുപകല് കിടന്നു. 
ഞായറാഴ്ച ആയി ന്നതിനാൽ 
ഞാന് അട്ടത്തുള്ള 

ഡോക്സ് പള്ളിയില് പോയി വിഗശ്തു 
ദ്ധക്ുരബാന കണ്ടു. മിക്കവാറും, ൦ 
മ്മുടേതുപോലെയാണട്”. കുര്ബാന 
കഴിഞ്ഞു” വികാരിയച്ചന്, ഞാ൯ 

സിറിയന് ഓത്തഡോക്സ് പട്ടക്കാ 
രനാണെന്നു അറിഞ്ഞപ്പോള് എന്തു 
കൊണ്ടു മദ്ബഹായിലേക്കു വരാ 
തിരുന്നു എന്നു താല്ലയ്യത്തോടെചചോ 
ദിക്കയ്യം പിരിയുന്ന ആളുകളെ തി 
രിയെ വിളിച്ചു് എന്നെ പരിച 
യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബോസ്റ്റന 
ല് അട്ടത്തു” പട്ടണം ചുററി മടന്നുക. 
ണ്ടു. കണ്ട വിശേഷങ്ങള് എഴുതി 
യാല് തീരുകയില്ല ന്യയോക്കില് 
16-ാംനു- ബ്ധനാഴ്ച രാവിലെ എ 
ത്തി! അഞ്ഞര്ക്കാരന് ചാക്കോശെ 
മ്മാശ്ശൂന, കപ്പല്തുറമുഖത്തു .എത്തി 
യെന്നു വത്തമാനക്കടലാസ്റ്റില് ക 
ണ്ടു ഓടിവന്നു. ഞങ്ങള് രണ്ടുപേ 
രും ഈപ്പന് അച്ചനന്െറ കൂടെ രാത്രി 
പാത്തു. അവടെയാണു വറുഗി 
തക്ലറിയുയം. ടമണിക്കൂര ബസ്സില് യാ 
ത്രചെയ്ത ഇവിടെയെത്തി. 

എന്നു”, 
ഫ്മാദര് ടി. ഖി. പിലിപ്പോസ്സ്സ് 

കോണ്ഫറന്സ് സിജിയര് സഹ. 
ത്തുക്കളില്ഗണിന്നും മററും പണം പി 
രിക്കുന്നതിന്ന് കണ്വിനര് റവ. ഫാ 
ദര്. ടി. ജെ. ജോഷ്വാ തുടങ്ങിയവര് 
പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന: 
തായിരിക്കും. 

ചര് ച്ചുവീക്കിലി 

ഗ്രീക്കു ഓത്ത ” 

റ 
ഴ് 



പുസ്തകാഭിപ്രദയം 

2001 പഴഞ്ചൊല്ലകംം 
ഗ്രന്ഥകത്താ:- 

൧൮. കെ. ററി. ചാക്കുണ്ണി കശ്ലീശ്ശാ 
മാത്തോമ്മാ ചര്ച്ചു്. 

കൊല്ലാട്ട്. 

ഖില 90 ന; പൈസ. 

ഒരു തലമുറയയടെ അനുഭവം അന 
ന്തരതലമ്റനയ്ക്കു അറിവായിത്തിരുന്നു. 
അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തില്നി 
ന്നും” അടത്തിയെട്ടക്കുന്ന സമ്പത്തു 

കളും സാരോപദേശങ്ങളും 
വും അര്ത്ഥനിര്ഭരവ്യമായ ഏ 
താനും വാക്കുകളില് ഉള്പ്പെടുത്ത 
പ്പെട്ടമ്പോള് അതിനു പഴഞ്ചൊല്ലി 
നെറ ഒരു രൂപം .ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു 
പറയാം. പചൊല്ലുകള്ക്ക് കാലപ്പഴ 
ക്കം വന്നാലും അതില് നിറഞ്ഞനി 
ല്ക്കുന്ന ആശയങ്ങള്ക്കു നിത്ൃയനതൂത 

നത്വമുണ്ടു്. പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ പ്ര 
ധാനവിഹാരരംഗേം-- വാമൊഴിയാ 
ണെന്നുള്ളതു” ഒരു ന്ൃയതയായി പ 
രിഗണിക്കാനില്ല. 

ഉലയാളത്തില് ആയിരക്കണക്കി 

ന് പഴഞ്ചൊല്ലകള് ഉണ്ടെന്നറിയു 
ന്നതു പലക്കും പുത്തരിയായിരിക്കും. 

 പഴഞ്ചൊല്ലുകളെത്തേടി അവയുടെ 
അധാിവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ആ 
“നേകനാള് സഞ്ചരിച്ച റവ.കെം 
ററ. ചാക്കുണ്ണി . കശ്ശീശ്ശാ മലയാള 
ഭാഷയ്ക്കു ഇതാ 2001 പഴഞ്ചൊല്ലപക 
ടെ ഒരു നല്ല സമാഹാരം കമനീ 
യമായ കവറാട്ടകൂടി കാഴ്ചവച്ചിരി' 
ക്കുന്നു. ഉല്കൃഷ്ടാശയനും ഒരു തിക 
ഞ്ഞ ഭാഷാസ്നേഹിയുമായ അച്ച 
൭൯൨ അനുമോദനാര്ഹമായ സേവ 
അത്തെ ഇളംതലമുറ അംഗീകരിക്കു 
മെന്നുള്ളതിനു” സംശയമില്ല. പഴ 
ഞ്ചൊല്ലുകളുടെ ഈ സമാഹാര 

“ത്തില് പതിരൊട്ടമില്ലെന്നുള്ള മേന്മ 
കൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളി 
ല്യം ഇതിനു” പ്രവേശനം നല്കുന്ന 
ന്നതു് ഏതുവിധത്തിലും പ്രയോജ 
കകരമായിരിക്കും. 

കെ. വി. എം. 

യയവജനസമാജ 
സായ്യക്തവാരഷികംാം 
അട്യരും സമിപസ്ഥലങ്ങളിലു 

ശുള്ള ഓത്തഡോക്സ് യ്യവജനസമാ 

ജുങ്ങളുടെ പ്രഥമമ്പംയ്യക്തവദര്ഷി 
കം നവംബര് 9, 10 എന്നീ തീയ 
തികളില് മാര് കൂറീിലോസ്തിരു 
മേനിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് നടത്തു 

നവംബര് 3 

ക്ളി 

1 11411 പധ 1111, 1100ഫ നവ 

57 7407 ല്0്ഗ് ൨11. 

്ദനടെ ലിറ 

നസ ന യഴനണ്ട റ്ടയടട്ഥ ൦ 
സ്൦ടഥിഠ വ് 2/൦. ൨൧൦ ടച്ള്ി 1൨൭ 
2൭0 11006 ഴി ച വിട ഉടെ 
സ്ന 67൦ ൧9൬൦90. 119൦5൦ ഇ ഠി 0൩ 
ഇറ്ധന7 10 0൭ ൧6000൩ 02 ബ്ന, 
"1 ടംനേട 10൬൩൦," ടലിര് വട നിമ, 
“൨൧ ൦0൩ 1൩൭൦ ൦൦ ൩൩ 0 216 
തടം വ് ൫൧൪. "ന ൩0% ന ൨2 ൪ 
ന നകി യടം ല് ഴ്" 

1 1ട ൭ 8000 ദൂധ൦ട00൩. 132 19൦ 
ടല്ഥല൦ സ ട ൩൧ 6൫ഠ൪ ൭ട൦ട ടം 
1൦0൦ ൦. 7൦2112 1 0 ത0%- സം 
10 കേ്ഥടര് 2ചീഴിഠന മ൧ഠ ടാ ലം 
ട്ട ചോഴ ൦൦ 1൨൭൧൨൦൧0 17 
00൩ ഠാഥഥസന, 6100 ന0% അദഗ്നം ൨൧ 
റ ആട യട്ഇഇവ്ന ൩ ട ൧൦ഠ്ബിന 
2൧൧05൦. 240 റല്1% ടഠ 1ടച്ച ഠി൦012/6ട 
0൨൧ 1൦ 1൭ഠി ഒറ്്്ഥലി ൧൩0൪ ടന് 
620 സട 107 സ്വയ ടിം. "ഷം 
ച [ലി ഗാ ൯0൨൬ ൨0൩ 12൧5 ഇ 
1:0൨0൬൩ ൩൦." 

11൦ നഴ ച ൫0൪ യടടട 
൩൦൧ ൩0 നപ്ിഠട 1൩ യാഥിങ്ങ 0 വിട 
2027005൦ 5 സള ൦ 180൦ ൩ 
ദ്ിനബിന [ലി ൧൪ ചാഴി,” ട്ട 
ല് ടബ്ബ് “16 ദ ജാര് ഥോ മ ൦ 1.ഠ7റ്ട 
ഥഠ-" 13൦ യടടട മര് ൭൨ 2൭5 ൬൦ മുട 
ഇ0ഠറി- ” 1൦ നലിശ ൨൦ ബ്ല വ് നമ 
0 ഉ്ല്ടം 1/൩." ൦ 1.01 ലിം 
1൦ ൦ 0 71ഠിേ," ടദ്യട ൦ ടന്നു 
19. 13 10 2൩0൨൦൦ ഉടച്ന്ത ൨൦ ട്ടം 
"7൦ 1,000 7ട്ണ൦൨; 1 101൨൦ 06001 
ബ്ബ." 1൩0 യം മേജ00% യിഥ്- 
നപ] യനം ൨ഠഠട 01൧൨ 0൬ 0 

ടമ അം നഴ സ്൩ ഠഡടപിംട 297 
02 011 നോ ട61/-ഡി॥. 

71൦൧൦ 3ട ൦00൦൧ സ ഖ് ന്ന. 
7൭. 0൦ഠോനം ഠാഠഠി'ട ചട. 15 
[ല1ഠഴ7 സാഥി, ൩ യിനേ ക൧ര് 00൬൩ 
സ്വാത ൦ യഠറിടം 114ട 0൨05 15 0 
0൩1 10 ന്ഥ ൦ 13ട 1൩; ! 1ട 
0 നല നണ ചര് ദാന 1൩ ൦ 070- 
ടേടട. ൦ ടേ 01ന്ടഠം ഗ്ര യട, ട്ട 
മട ഇറ ട1൮൦ ബട 0 5 ടണ്ണിഠ, വട 
19 02 ന ലീന ന്മ റ്റി 1൦3൮5. 

ന്നതാണ്. ഒം തിയതി ര്വവിലേ 

യും ഉച്ചകഴിഞ്ഞും വവ. ഫ്മാദര് 
കെ. ഡേവിഡ് ബജി. എ. ബങ്ജി. 
ഡിയ്യം മാര് കൂറീലോസ്തിരുമേനി 
യം ബൈബിള്ക്ളാസ്ത്റ്” എടുക്കു 
ന്നതാണ്. ഞായറാഴ്ച രണ്ടുമണ്ടിക്കു 
തിരുമേനിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് 
നടക്കുന്ന വാര്ഷിക യോഗത്തില് 
റ൮. ഫാദര്. കെ. ധ്േവിീഡ്, റവ 
റ്ധിക്കന്ം. പി. ഏം. കോരി, ശ്രി. 

സസി. ജോങജ്ജു്. ബി ൨൫. ഏന്നു വര് 
പ്രസംഗിക്കുന്തതമയിരിക്കും.. 

12 ടേഗ്ഥ£ ൫ഠ൪'ട 161 ൦ ൧൭00൩൦ 
205 ധി ഠധടലിഴടടം 

൦ കേ ടട വട 230 യോ ഗ്ല 
൦ റിടവല]ടട ൨ ്ലടയട. 1൩മിം 04 2൦ല൦, 
07 1ന5ച൧ഠ6. '"0ഠന്അ൦, 0110൭ 16," 
മ്6ടമ2ടടച്ഠ് 0 വവ്ന മഠ ൨6 02൦൧5 
“മുറി 1 യി സലി 02 ടട ൨ ഇടേ." 
19% 0097൦൪ ഒറ 1൩ (36 ൧70ഠടടട 10൭7 
യല ട10൭0 111൦ ചന 0 ൧൦ ഫ് 
യുട 6൩0൭൭൪ ഫര് ൦൭ ന൦൦സേല 6110൬൦... 
൬01105 സജിലാ ൫ഠഠ 13 0൦ ട൦ലഠ൦ ൮൮ 
41൦ 151228 നേ* 

80 1 യമട പ്പ്ടഠ ബ്ി 123ധി, വല 
സ്സമുട റിവ്നഇ വവ്ട 06ട% (0 റീടടനാ ൦ 
നേ യാണ 16ടഥട 1ചി്ഠി ൨010 വ് വ്ന- 
11൨൧ 0൭ ൩0 0൧18 0൦ േന്ല 95 1൦ ടി, 
മ ഴു ൮6300; ൨൦ ൧ഠകേന൦ ൫0 
240൩൭൦ 10 140൩ ൨൦ 10നറമ0ിഠന ൨3 
(065 ൧1൧൨ ൧ 11൦ ഡാലഥിര്ി വ് മദ്ുട 
റമ. 

൬൦ നദ് ൨ 1/6 15 1൨ ൫ഠ0റട 
ഈലിഠ്ഥമ മഠ നേലിറ്ഥ£ വ് ഡട ൦ 51൧൭, 
11ട ൧൧056. 2727 വിട .൮൦ ഒറുധ്ലട ധട. 
206 വിട 13൦ ൭5 ഗ്ന ൮5 02 ഹട ൧൩0 
0700൩ 265 ൦0000൩ ബ്ല ജന 
ഇയ ൨൧൧ ൨൧ യി 136 ൨൭5 റിടടത്ങംറ് 
൮ട 0 ൨൦ ൩0 ഠ 0൦) 215 "ണിടാന ധ് ൦ 
൧൧൭൧൦ ഴേ ൩ 2 11൦ 2൦൩ ബിര് 
൭. സ്നമട19 ൮ ഥു മഠ 10൦, 70൦ 1൧ വട 
൩31 നടടടമം, സച 1൦% 2൭ 
ഇാഠഠ ൭120 1൭ ദ ഇ ടനം നമ് 
1൬ ൫ഠഠ0 നടല്.” 77൯൩ ൨൧ ബി 
൦൩൦൦ 3൭ഠര് 12൨൧ ചിഗം,മ ന്ദ ദേശ 
സ്സി൦ മുട 21 ദര് 1൩ വട 'ഉന്ടഠ൩ 
1൩൦. '12ഠനനടഠ ലട 0ഡ്ദ% ച് 
ഠാ ര്്ഭട ഉമ്ന"” 

ര സുഭ ൧൦ ല്ഥട (010൦ യട൦റര് ല് ഠ് 
കുട 615 മഠം 1൩611൦ ൧൧൩5 ടഠ 
൫൪൧ "ലി ഠഥഥായലട ഞ്ള് ചി! നല 
010 1൩ 1315 ടഠി൦ മി നച ധ് "* 
ര 27൦ ടഠന൦ വട ഴം അശ്ധടഠീഠ- 
ല് അധ വ് 07൦9൦ ൧൦ല്ഥ 00 ക 
ടെറര് (ഠ 1൦ 10൦൦ ൮ 01ന്ട/, സ്വ 
ട ഒല 61% 2നേസദറി മഠ റിടലാഥെടറ- 
ടം ൭ 1750 ൨൦ 1ധ്നജ്റ്ഠ൩ ൨ ദാര് 
൪ 1315 ന൦൩:൦ഠ0൨൩ടടട,*” ടച്ചിര് ദ്ലടയട 
40 06001൦ അാഠടം സ്വ്നറിട സ 1നറലിട- 
നറ 1൩ 8. (മഥലി൦ വ് ഷ൧ാറിലിടട. വ്ട 
ഈട 1140 റം 1൨: ധി വ് ലിസ്സ. 
മന 19൦. 59: ൭69375 ലലാ സ ടറി 
9 ട3നല ലാഠ% (വിട 1൩ 8൦2 ൦൦൦. 
2162 ഉദ്നബഥളുട- 

൫൦ ൦൭ 11251സാ% ടട ൩൨൦ 
1൭ദടഡ 2൭. 

2൭1൩ 10൬ ൩൦2 3313൩൭ 
ദെ ടഡ നട, 

3൮ 1൨൦ 1ഠഴദ 1൨൭ ൨51൨൩൦ 
അടദഭഡ ദ 

1700 ടഠന൩൦ 1 ൫5 ൨൦ സ്വ്ടടിഠഇ.- 
81൦10 (൩൧19൮൭ 0൦0൩൦ 110൩00 ഡിഥ്ട 

11 



മി 01ഠസ്ഥാ വ് ഠാധടം, 62% 
൦ ടട ൨15 7: 

ത് 

11൦ 1. 4൦. 5268 ി 

പി 

1.40 2൭൦൦ 4089. 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 
ധടഇടെട, 00 ലേല, 01 7 0൧൦ വ് 
മു 002൨൩ ലഴസ്ധടട ൨ ടി 12% 10 
1! 1 നഗ ൦ ടണം (൮൧൧, 2 ഠ6ദിം 
ലേല 0 01%, ൧0 ൧൫൦0൮5൧655, 
12171, ഒറ ലാഠഴട ഒ! ൧6 17 
ലി; 10 1൨ നടൊര്ട ഖ് 0൦൭൮1൭, 00൩ 10൦ 
ലീടറി ഡട (ഠന്ല്ധം ഇ 10 ടേ. 107 
0 0൦0൦ 1119 1പധ്ന9ഠന 1ട 01% ക൧൪ 
1070൩ 26015 111ട 1൧൧09൦ 15 
ടബ്സലി- 

11 01 ച്ടം ൩൦ 200൩ വ് 
രി ചിട 1095 മറ ടഠ770യട 9൧0 
പിട ന്ട മുട ൨൦ ജഇടേടട ൨! ദാഠ്ട 
€റുധഗനടല. 1൧ 12൩ം്ഠന്റ് 215 
200 0 101൨ 189 നഈ ര്ടടഗ്മാടട 
ലാ൦ നിചപ്ട 1൨00൦൨ ആം 18 
2൧0 10 ഉമടട 1൧ 1൫൦ ഠഴല!൮0൬൩൦൩ വ 
പിട ട്രാനവയലി ഉണബ്ി്ഡട ൧൧0 (൩൦ ൭൧000൩ 
115൬67 വ് വട 1നഈന്നാഠ7ചി ാമിംം 

155 ഗനമ്റിട, “1൩൦ 075401 ൦13 
15 20001൩60 
മുട 1൩ ഗഒലിഠയട യഘ്ടട. 107 ടഠ0൩൦ 1 
15 ബോധ 0 സം 1൨൩ 10൦, ട122- 
നിടടട മഇഠ ടയനട൦ട ൭൩0 ന്ന൦ഠടട 0005 
ന ടറാന്മല- 01൨൦5 1൨2൭൦൦ 00 0൦ റല 
6൭1൮ ൩൭0 1097 07൦ ണഅട 2൧൫01൦ 11൨9൬൦" 
മേ ൧000൬0135൨ സ്ഥമ ൫09 1൨൭5 റിടട-- 

മട]: 021 ല് 125 561-: 

നണം, മര് 0690൧0 2൨ഞണം 
00075 1൩ റ നിടഠഥട ഥി 12 ധന 1൨7൭ 

1ലി0൦ഠി (൩൨൦ ണടലിയട (0 0൦ ടെ വ് ൫൦൪. 
71,6൦൦ ൦ 10 വ്മളടെ /2 ൦ യി 
തുറ ൨൦൧൦ മ റിംലി൦ ൧൭0165 1ഠ0ഠ 10൨6൦൩ 
ട120ഠയട ൨ റ പ്ഥ ഥേന൦ 3൧ഠ 011നഠ ൮ട 
10 1൨൦ മേധ 1 ൧ 1ട ചി ൧ റുഡ- 
ന 62: ൧൬ 010 ടചിമ& യ൦ ഇ 012 
൬621 11 ലിീഠട൦ ല് 1൦ ഗനേഷി:ര് റുഡ- 
1 ൧൧൦൪൦ 16ടടഠഥ 10 1൦31൩ 0ല0൦ 
| 0." 

2  ച്ടഠ നേട 1:00 യ 
16975 0൧062 10 1൦ സ്ഡ്മര്ട വ് (൨൦ 
ടഇന്.. "ഭട! നിഴ ഉഴ," ടച്ചിര് 
1൭3൧5 (0 115 റീ3ടഠലിടെ മുട വ്൦ ട൦൩% 

൨൩ 00 ഒട ൫ഠഠട ബട. നം ട്ി! 
ലവം ഉഠസലന്സെ ൦ 11019 5൮7 
ടലി! ഗേട യ൧ഠ൩ 90൦" ൧൧0 ടാ 
്ല്മുടം 

൧൧0 അഥ ൯൩൦ ഉല നട ഉ്യിര്- 
10“ 116൭0 1൫൦ 0001: ൨ ൧൦൭ സ്ഥ ൭ 
ന്യാ ട10ഴറ്ന£ ൧൦ മട 1 ദുിട 
ധനങട 12൦7൦ അദ 20 ട൦൩ബ(ഠ 10൦ 
020൨ 21൧ ചാഠധ /%. 13 10൨൦൦ സമട. 
൪ 61ഥോള 11൨ യമട 2 സാഥി ൩൪ 

മു ിഠിേ ഉല യമട ചിം ന്ന്്്ഥ 
ബ്ന 

1൩൦0 02 1൨൦൩. 10 15 ൭ 0600 നരി : 7ിറ്നള ദിന വനി വല്ല 

൮67. 
൩൦ ടഗെിണ6ട ൨ 16 0600൩൦ 

൧ €റുധിറമെ₹ 402 1൩൨05൦ ഗഠ 12൮൭ 

മല ട1ഴടട 1200 79ബെ൦െ 12 
05 മയിദ്മ്ല ൦ 010 ൨ 8൦0 ൩ 
൨05൦ ബലി 1ഠ9നര്ച്ിഠട ൨൭ ൩00. 
122 ൩ യാ0000%- 

ടട 

സ്തു” (ര ളിപ്പം) ാ 
൭ ട്രാവന്കൂര് ഫോര്വ്വേഡ 

4 _ ഹെഡ്ആഫീസ്: കോട്ടയം [ 
| ഴ് അധികൃതമൃലധനം രൂ 60,00,000 എർ 

്ു വഗ്ദത്തമുലധനം രൂ 96,090 000 

റ . . നിക്ഷിമുലധനം രൂ 150,000 
യ കരുതല്ധനം രൂ 7,88,000 

) രി പ്രവർത്തനമുലധനം രൂ 4,91,19000 
) [311956] 

ശതിയായ ഈടിന്മേല് കാഠഞ്ഞ കാലത്തേക്കു വയ് പ ആവശ്വമുമഭള വര ) 

$ ഞങ്ങളുടെ 47 ശാഖകളില് ഏതിനെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക. 
ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാപ്രപത്തനങ്ങളു.ം നടത്തിവരുന്നു ) 

4 7,001 1൦6 ൩൪ 2 ബ1 
ി ന്ന നാനി വി. ॥ 
4 ഏം. സി. മാതൃ ) 

നി 

മാനേജിംഗ്” ഡയറക്ടര് [ 

അയ് ജയ. യ യ യ യ എം യ യ യ്യ യയ ] 
___ യി. 

10 21 027 027 1൩ വിട ബ/൦7- 
ലട 15 1൦ 0൧1 നദദവ്ഥള 02% നലിശട 
ടഥോടം വ്വം 

21% 17110, 
ഠ 6൦3, ബ്ഠ ദാ പ്പാ1ട ൦ 

ജനം 1൩ ഡ5 ദ൩ഠ 11൨70൭1൨ യ 
1൩ 11൨൭ ടട2യിഠേ 04 11൭ 3൩൦ 
6ഠ൩, 1൨9൮0 ഭട ൦ ൬3൭1൪ ഠഡ2ഭ൭- 
198 1ഠ 11൨൭൭. 1ദ19ദ ഡട ഠദ്യാ1ിയട 
2൬ 11൮ 10ഴട 3൩ ്ടടഡട 01൧൭8. 
2: ഭായി! 11൦ ഡഴദനിടാി 
൭20621൭൩൦൭ ൨0 1/൭ [02 ഠഠ3൩൦ 
119 ബി ബി വാഴ 11൭ 92320 
ഒ൩പ്പാ1ട ൭൭൫ !ഠഭടദദ ഡ1൨5% 11൨ഠയ 
ഴ7ഠഡ1ഠ5% 1൨3ഴല ഡഒ%ഠ ഠീഠ ദി 
൭1ഴട ഡട 1൨ല൭൬ഠയട7ഠഠിഠ 2. 

ശ്ല്ധഥ സട് 

ഏകദി നസമ്മേളനം 
കോട്ടയം ഓത്തഡോക്സ്വിദ്യാ 

ര്ത്ഥിസാഘത്തിന്െറ തന്നാണ്ട൭ 
ഏകദിനസമ്മേളനംഒ ക്ലോ.22-ാന- 
പള്ളം സെ൯ന്റു്പോള്സ്പ്പള്ളിയി 
ല്വച്ചു നടന്നിരിക്കുന്നു. രാവിലെ 
വി.കുര്ബാനന്തകുശേഷം റവ. ഫാദര് 
വി. ജെ. ഗബ്രിയേല് ധ്യാനപര: 
മായ ഒരു പ്രസംഗംചെയ്തു. തുടര്ന്ന് 
റ൮. ഫാദര് എം. വ।. ജോജ്ജൂ് 
“മനുഷ്യന് ആരാകുന്നാ'” എന്ന വി 
ഷയത്തെപ്പററി സംഗീക്കുകയയം 
വിദ്യാര്ത്ഥികള് ്ര,പ്പ,തിരിഞ്ഞു് 
അതെപ്പററി ചര്ച്ചചെയ്യുകയും ചെ. 
യ. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു റ൮. ഡീക്കന്. 
പി. എസ്. സാമുവല് കേരളത്തി 
ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവണ്മ൯റിയേഃ, 
ടട ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കു്” ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ട മനോഭാവത്തെ പരാമർശി 
ചയ പ്രസംഗിക്കുകയും അതെപ്പുററി 
ഗ്രംപ്പംതിരിയാതെ ചര്ച്ചനടത്തുക 
യും മചയ്ക്ക. റവ. ഫാദര് കുറിയാ 
ക്കോസ്ട് പാറയ്ക്കുല് ചെയ്ത സമാപ 
യപ്രസംഗത്തില് സഭാസമാധാന 
ത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാലരും ദിയംപ്ര 
തി പ്രാത്ഥിക്കണമെന്നുല്ബോധി 
പ്പിക്കുകയും യുവജയങ്ങളുടെ കത്ത 
വ്ൃത്തെ അനുസ്തരിപ്പിക്കുകയും ചെ 
യ്ക. ഇടവകയിലെ ചില വ്യൃക്തിക 
ഭും സണ്ഡേസ്റ്റുള് അദ്ധ്യാപകരും- 
വിജയപ്രദമായ ഏകദിമസമ്മേളയ: 
ത്തിന്െറ പിന്പില് ഉണ്ടായിരു 
ന്നു. 

100 ദവാ 2 ധി॥ി!ടി ൮ 29. 24. നി 20, 4. 2൧൦ ച്ചി 14ഫഠ൦പനമ. ടട, 100012). 
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